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I-1/9-14/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

   Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: Kissné dr. Balogh Ibolya a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatója, 

Tóth Erika a  Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Szűcsné Horváth 

Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki 

irodavezető, Urbanovics Andrásné a Ványai Ambrus Általános Iskola igazgatóhelyettese, 

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója, Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat 

szakmai koordinátora, Czeglédi Tünde a Strandfürdő részéről, Somogyi Erzsébet a Ladányi 

Mihály Könyvtár részéről, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény vezetője, Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző, a lakosság részéről 1 fő. 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja, Novák Imre alpolgármester jelezte, hogy más egyéb jellegű 

elfoglaltsága miatt, dr. Ágoston Sándor képviselő pedig betegsége miatt a mai ülésen nem tud 

jelen lenni. 

  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai 

középiskolai oktatás helyzetéről. 

Előadó: Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató  
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2. A Ványai Ambrus Általános Iskola intézményi beszámolója az oktatási szakmai 

tevékenységről és az intézményi működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 

 

3. Az DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, 

bölcsődei nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Diósné Ambrus Erzsébet intézményvezető  

 

4. Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

  

5. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2014. évi kitüntetettjeiről.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester           

 

6. Bejelentések  

 

 

A polgármester elmondja, hogy a 4., 5. napirendi pontot zárt ülés keretében kell megtárgyalni 

(Döntéshozatal a „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről. 

Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés cím 2014. évi kitüntetettjéről.)  

A polgármester javasolja, hogy a 4. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket 

pedig az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb kérdésekben való döntéshozatal 

érdekében amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  

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 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 Határozat: 

192/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 26-án tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai 

középiskolai oktatás helyzetéről. 

Előadó: Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató  

 

2. A Ványai Ambrus Általános Iskola intézményi beszámolója az oktatási szakmai 

tevékenységről és az intézményi működésről. 

Előadó:  Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 

 

3. Az DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, 

bölcsődei nevelés feladat ellátásról. 

Előadó:  Diósné Ambrus Erzsébet intézményvezető  

 

4. Bejelentések  
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5. Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím 2014. évi kitüntetettjéről.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

  

6. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2014. évi kitüntetettjeiről.  

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester           

 

 

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. június 11-én egyeztetésre került sor a labdarúgópálya állapotával kapcsolatos 

témában. Az egyeztetésen részt vettek a sportegyesületi vezetők, a sportbarátok, a 

kivitelező cég részéről az igazgató főmérnök, az önkormányzat ügyvédje, illetve a 

képviselők részéről is jelentek meg. A kivitelező cég igazgatójával megállapodtak 

abban, hogy igazságügyi szakértőt kérnek fel. Egyezségre jutottak abban is, hogy 

megállapodást kötnek a hibák kijavítása tekintetében, amely megállapodást Dr. 

Kulcsár László ügyvéd úr készít el.  

- 2014. június 17-én Szeghalmon társulási ülésen vett részt, ahol a 2013. évi 

költségvetésről szóló beszámolót fogadták el, valamint a Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési engedélye is módosításra 

került. Az orvosi ügyelet kapcsán felmerült kritikák is szóba kerültek. Ennek kapcsán 

ellenőrzések várhatóak a kistérség településein. 

- Június hónapban elkészült a melegedő az Önkormányzatnál, illetve a Tőkerészi iskola 

felújítása is befejeződött. 

- A Sportpályán is befejeződtek a munkálatok, a szerződésnek megfelelően átadásra fog 

kerülni. 

- A járdaépítések a legkritikusabb szakaszokon elkezdődtek, mint például a 

Felszabadulás, vagy a Csokonai utca. A járda felújításokra vonatkozóan nagy igény 

mutatkozik, ami érthető. A közfoglalkoztatási program július 31-ig tart, addig 

igyekeznek minél több szakaszon elvégezni a járdák felújítását. 

- Az óvodai vizesblokkok felújítása folyamatban van, amely szintén a 

közfoglalkoztatottak bevonásával történik.  

- A parkolók befejezésének és átadásának határideje július 15. 

- A játszótéren az ivóvízkút és kerékpártároló kialakításához hamarosan hozzá fognak 

kezdeni.  

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

fontosabb eseményekről.  

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, 7 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: 
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Határozat: 

193/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2014.(IV.24.), 

146/2014.(V.29.), 147/2014.(V.29.), 148/2014.(V.29.), 149/2014.(V.29.), 

150/2014.(V.29.), 151/2014.(V.29.), 152/2014.(V.29.), 153/2014.(V.29.), 

154/2014.(V.29.), 155/2014.(V.29.), 156/2014.(V.29.), 157/2014.(V.29.), 

158/2014.(V.29.), 159/2014.(V.29.), 160/2014.(V.29.), 161/2014.(V.29.), 

162/2014.(V.29.), 164/2014.(V.29.), 168/2014.(V.29.), 170/2014.(V.29.), 

171/2014.(V.29.), 172/2014.(V.29.), 173/2014.(V.29.), 174/2014.(V.29.), 

176/2014.(V.29.), 177/2014. (V.29.), 178/2014.(V.29.), 179/2014.(V.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.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai középiskolai 

oktatás helyzetéről. 

Köszönti a napirend kapcsán meghívott Kissné dr. Balogh Ibolyát a Békés Megyei Tisza 

Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatóját, valamint Tóth Erika oktatási egység vezetőt.  

A polgármester megadja a szót Kissné dr. Balogh Ibolya részére, ha az írásos anyaghoz van 

szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Kissné dr. Balogh Ibolya a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény  

igazgatója – köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és köszöni, hogy az ülésen tájékoztatást 

adhatnak a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény munkájáról. 

Az írásos beszámoló készítése óta az iskolában megtörténtek a záróvizsgák, amelyről röviden 

szól. 

Az intézmény igazgatója elmondja, hogy a vizsgák április 15-én kezdődtek meg és június 18-

án fejeződtek be. 28 vizsganapon, 10 szintvizsga, 3 szakmai és 1 érettségi bizottsággal 87 fő 

vizsgázott. A szintvizsgák nagyon jól sikerültek a 11. évfolyam tanulóinak. A fodrászvizsgák 

átlaga 4,6, az eladók átlaga 3,8 volt. A 9. évfolyam felmérése is szükséges volt ahhoz, hogy 

külső gyakorlati helyen fogadhassák őket. Szép eredményt értek el a számítógépszerelő-

karbantartó, illetve a festő tanulók is. 

A szakmai záróvizsgák Dévaványán kiemelkedően jó eredménnyel zárultak. A fodrászvizsgák 

átlaga 4,83 volt, hasonló eredményt értek el az eladók is, míg a hegesztők 3,0 átlag körüli 

értéken zárták a vizsgákat. 

Az érettségi vizsgák gondtalanul zajlottak le, 3,0 körüli átlaggal. Általánosságban 

elmondható, hogy az érettségiző tanulók tovább keresik a szakmai tudás elsajátításának 

lehetőségét nappali, vagy felnőttképzés keretében. Az érettségi vizsgák időszaka alatt minden 

tanulónak lehetősége volt konzultációra, valamint próbavizsgákon is részt vettek. Ennek 

lehetőségét külön köszöni a Dévaványán tanító tanárkollegáinak, hogy lehetővé tették ezt a 

diákok számára.  

A 2014/2015. tanévre a beiskolázás az előző évekhez képest hasonlóan alakul. A beiratkozás 

az ülést megelőző napokban zajlott le. Szakközépiskolai ágazatban egy osztályt tudnak 

elindítani 9. évfolyammal. A szakiskolai képzésben 3 éves képzési időtartamra 9. 
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évfolyamban 2 osztályt, 11. évfolyamon pedig 2 + 2 éves képzés keretében egy osztály 

indítható a következő tanévben. 

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet az írásos és szóbeli tájékoztatója elfogadására. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  

 A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – köszönti az igazgató asszonyt és az intézményegység vezetőt.  

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megvitatta, ezúton is 

köszönik az intézményben folyó színvonalas munkát. A beszámolót a bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Elmondja, hogy 2007-ben történt fenntartó váltás, azóta nem történt az épületen felújítás, 

amire nagy szükség volna. Kéri, hogy ezt a Képviselő-testület vegye figyelembe a következő 

évi költségvetés elkészítésekor. A pályázati lehetőségeket keresni kell.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatóját 

megköszönve az intézmény igazgatójának és dolgozóinak a munkáját kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

194/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény tájékoztatóját a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  - 

Határidő: - 
 

(A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 
 

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

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről.   

A polgármester elmondja, hogy Baloghné Berényi Erzsébet, az iskola igazgatója az ülésen 

más egyéb jellegű elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Az iskola képviseletében 

Urbanovics Andrásné igazgató helyettes van jelen. 

A polgármester megadja a szót részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor 

azt tegye meg.  
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Urbanovics Andrásné a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgató helyettese – köszönti a jelenlévőket.  

Elmondja, hogy pályázati forrás segítségével felújításra, korszerűsítésre kerültek a 

telephelyek, ahol ideális feltételek mellet dolgozhatnak. Az iskolába látogatók közül mindenki 

elismerően szól az iskolai körülményekről. Megjegyzi, hogy Ecsegfalván a feltételek nem 

biztosítottak olyan mértékben, mint Dévaványán, ott a működtető és a fenntartó is a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

A beszámolóból kiemeli, hogy a szervezeti formában nagy változás történt az előző 

tanévekhez képest. Bizonyára ismert a jelenlévők előtt, hogy sokáig integrálni kellett a 

fogyatékkal élő gyermekeket a többségi osztályokba. Elmondja, hogy az előző tanévben 

engedélyt kaptak a KLIK-től egy szegreált osztály indítására, ahol a gyermekek különleges 

figyelmet kaphatnak. Azok a gyerekek kerülhettek ebbe az osztályba, akiknél a tanulási 

képességeket vizsgáló és szakértő bizottság megállapította, hogy nem integrálhatóak, 

gyógypedagógusra van szükségük a tanuláshoz. Nagy sikereket érnek el, hiszen a velük 

foglalkozó gyógypedagógus néhány hónap alatt eljutatta oda a gyerekeket, hogy 

eredményesen végigdolgozzanak egy-egy tanítási órát és eredményeket érjenek el a 

tanulásban.  

Ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az intézmény igazgatóhelyettesének az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – megköszöni az intézmény igazgatójának a színvonalas tájékoztatót.  

Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta. Véleményük 

szerint egy nagyon színvonalas, pontosan elkészített, statisztikailag is alátámasztott 

beszámolót kaptak, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak a javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját 

az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

195/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját az oktatási szakmai 

tevékenységről és az intézményi működésről jóváhagyólag elfogadja. 

 

A képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  - 

Határidő: - 
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(A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az oktatási 

szakmai tevékenységről és az intézményi működésről a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 
 

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

DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés 

feladat ellátásról. 

A polgármester megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet óvodavezető részére.  

Diósné Ambrus Erzsébet óvodavezető – köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét. 

Elmondja, hogy igyekezett úgy elkészíteni az idei beszámolót is, hogy aki megkapja, az 

bepillantást nyerhessen az ott folyó munkába. Úgy gondolja, hogy részletesen tartalmazza a 

személyes és tárgyi feltételeket is, illetve részletesen kiterjed minden feladatra. 

Az intézmény vezetője megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy biztosítják a megfelelő 

pedagógusi létszámot az intézményben. A törvényi előírásoknak megfelelnek.  

Említést tesz arról, hogy a Hétszínvirág Alapítvány közel 7 millió forintot nyert pályázaton. 

Ennek nem csak az óvodai dolgozók és a szülők lehettek élvezői, hanem a dévaványai 

lakosok is. Úgy gondolja, hogy a megvalósított programokról mindenki élménnyel, 

megelégedéssel távozott. Az idei évben a gyereknapot városi szintre sikerült emelni, a rossz 

idő ellenére is több mint 600 főt regisztráltak. 

Az óvodákban a karbantartás folyamatosan jelen van, ami időszerű volt már. A vizesblokk 

felújítások nagyon jó ütemben haladnak, a műszaki irodavezető folyamatosan ellenőrzi a 

munkálatokat, amivel véleménye szerint határidőre el fog készülni.  

Megköszöni a testületnek, hogy az óvoda munkáját segítik. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Diósné Ambrus Erzsébetnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – megköszöni az intézményegység vezetőnek a színvonalas tájékoztatót.  

Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta, amelyet 

elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  

A polgármester megköszöni az óvodavezetőnek a beszámolót, elismerését fejezi ki az ott 

folyó színvonalas munkáért. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az óvodai, 

bölcsődei nevelés feladat ellátásról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 Határozat: 

196/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az 

óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról jóváhagyólag elfogadja. 
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A képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  - 

Határidő: - 

 

(A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 

beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirendi pont 
 

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

bejelentéseket tartalmazza. 

Javasolja, hogy első bejelentésként a Dévaványai Általános Művelődési Központ igazgatói 

állására beérkezett pályázatot bírálják el.  

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a fenntartásában működő Dévaványai 

Általános Művelődési Központ igazgatói állására vonatkozó pályázati kiírás mellett döntött. A 

Pályázati felhívás az Oktatási és Kulturális Közlöny április 8-án megjelent 2014. évi 6. 

számában, valamint a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Dévaványa Város Önkormányzat 

hivatalos weblapján került közzétételre.  

A pályázati kiírásra a pályázati határidőn belül 1 pályázat érkezett Diósné Ambrus Erzsébet 

pályázótól. 

A pályázat véleményezése megtörtént a véleményezi jogkörrel rendelkezők részéről 2014. 

június 18-án – előterjesztéshez mellékelve van – melyek összefoglalva az alábbiak: 

„Diósné Ambrus Erzsébet igazgatói pályázatát az óvodai Szülői Szervezet támogatja, 

személyével kapcsolatban elégedettségét fejezi ki. Szülői Szervezet képviselői” 

„A szakmai munkaközösség nevében Diósné Ambrus Erzsébet igazgatói pályázatát és vezetői 

személyét támogatom. Szakmai munkaközösség vezető” 

„Diósné Ambrus Erzsébet igazgatói álláspályázatát, a vezető személyét a nevelőtestület 

támogatja.” 

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére, amennyiben a 

leírtakhoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg. 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – úgy gondolja, a polgármester jól összefoglalta a 

lényeget, nem kíván kiegészítést tenni a leírtakhoz. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse az 

Oktatási Bizottság javaslatát.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja, 

 képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy Diósné Ambrus Erzsébetet bízzák meg a 

Dévaványai Általános Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát. 

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

képviselő – a bizottság javasolja, hogy Diósné Ambrus Erzsébetet bízzák meg a Dévaványai 

Általános Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

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. 
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Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint 2014. augusztus 1. napjától - 2019. július 

31-éig terjedő időszakra Diósné Ambrus Erzsébetet bízzák meg a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával, valamint a fizetését az 

alábbiak szerint állapítsák meg: 

- Garantált illetmény    280.292,- Ft, 

- Magasabb vezetői pótlék (300%)     64.067,-  Ft 

- Kerekítve              41,-  Ft 

- Mindösszesen:                                344.400,- Ft  

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat 

197/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 1. napjától - 

2019. július 31-éig terjedő időszakra Diósné Ambrus Erzsébetet bízza meg a 

Dévaványai Általános Művelődési Központ (Dévaványa, Eötvös u. 2.) 

intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

Fizetését az alábbiak szerint állapítja meg: 

- Garantált illetmény    280.292,- Ft, 

- Magasabb vezetői pótlék (300%)     64.067,-  Ft 

- Kerekítve              41,-  Ft 

- Mindösszesen:                               344.400,-  Ft. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet részére. 

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója – megköszöni a képviselő-testület bizalmát.  
                                                                          

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

helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása.  

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére. 

Balogh Csilla igazgatási jegyző – elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető készítette a Képviselő-testület javaslata alapján.  

Új igényként merült fel az életkorról való rendelkezés, a közeli hozzátartozók közötti 

adásvétel, valamint a megvásárolni kívánt lakóház műszaki paraméterének szabályozása. 

A június 11-én megtartott rendkívüli ülésén véleményezte az újként beépülő szabályokat a 

Képviselő-testület.  

Az elhangzott gondolat mentén, valamint a vélemények figyelembevételével kerültek 

szabályozásra az alábbiak: 

 a 40 éves életkor feletti személyek abban az esetben részesíthetőek támogatásban, 

amennyiben nem rendelkeznek többségi lakóingatlan tulajdonnal, 

 ha a támogató az Adásvételi szerződésben rögzített vételárat vitatja jogosult szakértői 

véleményt beszerezni, ebben az esetben az ingatlan piaci-forgalmi értéke tekintendő 

vételárnak,  

 nem részesíthető támogatásban az a személy, aki korábban az önkormányzattól 

bármilyen otthonteremtési támogatásban részesült, 
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 nem állapítható meg, támogatás, ha a megvásárolni kívánt lakás vagy lakóházas 

ingatlan komfortfokozata nem éri el legalább a félkomfortos komfortfokozatot, 

 nem részesíthető támogatásban az a személy, aki a megvásárolni kívánt ingatlant 

közeli hozzátartozójától vásárolja meg, kivéve, ha a megvásárolni kívánt ingatlan 

lakhatását biztosítja és örökrésze megváltásának a céljára kívánja felhasználni. 

A jegyző elmondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében az 

otthonteremtési támogatásra biztosított forrás felhasználásra került. A 2014. évi 

költségvetésében elkülönített Vállalkozói alap terhére Dévaványa közigazgatási területén 

megvalósuló munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó 

előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosítással 5 millió forint forrás biztosítható az 

otthonteremtési helyi támogatásához. 

Az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával 

egyidejűleg hatályosulásához szükséges hozzárendelni a forrást is. A költségvetésre gyakorolt 

hatása nincs, mivel a forrás biztosításához „csak” sorok közötti átcsoportosításra van szükség. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Dékány József  bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért az 5 millió forint átcsoportosításával, 

valamint az önkormányzati rendelet megalkotásával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

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

A bizottság egyetért az 5 millió forint átcsoportosításával, valamint a rendelet megalkotását 

javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

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

nagyon jó dolog, hogy ilyen módon segítséget tudnak nyújtani a lakosok számára, hogy lakást 

tudjanak vásárolni. Nagy igény van a szociális bérlakásokra a településen, ezzel a támogatási 

formával bíznak abban, hogy az igény valamelyest csökken.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester elmondja, hogy a testületnek dönteni kell a rendelet módosításáról, valamint 

az önkormányzat költségvetésében 5 millió forint átcsoportosításáról. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendeletét 

az 

otthonteremtés helyi támogatásáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014.(II.28.) 

önkormányzati rendelet munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására 

vonatkozó előirányzatok terhére 5.000.000,- Ft-ot az otthonteremtés helyi támogatására 

rovatok között átcsoportosítsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

198/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014.(II.28.) önkormányzati 

rendelet munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó 

előirányzatok terhére 5.000.000,- Ft-ot az otthonteremtés helyi támogatására rovatok 

között átcsoportosít. 

 

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

el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

  

Nyuzó Marietta képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 6 fő. 

 

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

jegyző terjesztette a testület elé, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása. 

A polgármester megadja a szót a jegyző részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a leírtakat kiegészíteni nem kívánja. 

Az előterjesztésben is látható, hogy a vonatkozó jogszabályhelyeket sorolta fel, ezek alapján 

készítette el a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 

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 Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatát elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

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

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági tagnak az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

199/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Felelős:  Balogh Csilla jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

(A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

Margit gazdálkodási irodavezető terjesztette a testület elé, mely egy tájékoztató anyag az 

önkormányzat 2014. május 31-ei pénzügyi helyzetéről és a várható bevételek, kiadások 

alakulásáról. 

Megkérdezi az irodavezetőt, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – polgármester kérdésére elmondja, hogy 

szóbeli kiegészítése a leírtakhoz nincs. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a 

bizottsági javaslatot. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet 

elfogadásra javasolnak a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre részére.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ezen anyagot ülésén nem tárgyalta. 

A képviselő személyes véleményét mondja el. 

Az előző testületi ülésen elhangzott, hogy nagyon sok az önerőből megvalósuló beruházás. 

Véleménye szerint azokat a karbantartásokat, felújításokat próbálják pótolni, amelyek 

valamilyen oknál fogva eddig elmaradtak, de a korábbi költségvetésekben szerepeltek.  

Vannak olyan fejlesztések, amelyekhez nem párosult pályázati forrás, de a képviselő-testület 

fontosnak tartja megvalósítani, elengedhetetlennek tartja. Meglátása, hogy ez egy jó 

megoldás. Tehát ezzel is az önkormányzati vagyon gyarapszik.  

 Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre képviselőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – elmondja, hogy az önkormányzat értékpapír és pénzkészlete 2014. 

június 18-án 548.414.090,- Ft volt. Ezen összeg önmagáért beszél. Kevés város mondhatja el 

azt, hogy ilyen stabil a pénzügyi helyzete. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József képviselőnek a hozzászólását.  

Elmondja, hogy a költségvetés 24 millió forint ÖNHIKI-vel lett elfogadva. Természetesen 

nem állnak rosszul pénzügyileg, de a következő előterjesztésekből is látható, hogy lesznek 

még megterhelések. Elmondja, ha a földterületeket visszaveszik sajátművelésbe, gondolkodni 

kell 400 ha terület megműveléséről, illetve a KEOP-os Ivóvízminőség-javító Programhoz 
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kapcsolódó önerőből is többet kell biztosítani a tervezettnél, mivel a jövő évivel megcserélték, 

az  elkülönített 34 millió forinttal szemben 61 millió forintot kell fizetni. Ezen összeg vissza 

fog térülni, mivel utófinanszírozott. Feltételezi, hogy a program megvalósulását követően 

fogják megkapni az említett összeget.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testült tagjait.  

Aki elfogadja az önkormányzat 2014. május 31-ei pénzügyi helyzetéről és a várható bevételek 

kiadások alakulásáról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

200/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi 

helyzetéről, a várható bevételek és kiadások alakulásáról szóló - 2014. május 31-ei 

állapot szerint összeállított - tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős:  -  

Határidő:  - 

 

(A pénzügyi helyzet alakulásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

földterületek bérleti díjáról minden gazdasági évet megelőzően dönt a képviselő-testület.  

A jelenlegi gazdasági évben az önkormányzat által bérbe adott földterületek bérleti díja szántó 

művelési ágú ingatlan esetében 15.000,- Ft/ha+ÁFA és 1.000,- Ft/Ak+ÁFA, legelő és 

gyepművelési ágú ingatlan esetében 20.000,- Ft/ha+ÁFA értékben, valamint belterületi 

ingatlan esetén 1,- Ft/m
2
+ÁFA értékben került megállapításra. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a földhaszonbérleti díjak mértékével kapcsolatban 

utoljára 2013. évben a 269/2013.(VI.27.) Kt. határozattal hozott döntést a 2013/2014-as 

gazdasági évre, melyek a 2012/2013-es gazdasági évhez képest nem emelkedtek. 

Továbbá az árverésen induló licit mértékéről úgy döntött, hogy aki licitálás során az 

elhangzott bérleti díjaktól magasabb bérleti díjra vonatkozóan kötött haszonbérleti szerződést, 

az a licitálás során kialakult és haszonbérleti szerződésben foglalt bérleti díjat fizeti. 

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 javaslata a testület felé, hogy az idei évben se 

emeljenek a haszonbérleti díjak mértékén.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság azért javasolja, hogy ne változtassanak a 

jelenlegi mértéken, mivel a következő év a jelenlegi támogatási formákat, jogcímeket nem 

fogja tartalmazni. A gazdák vélhetőleg kevesebb támogatási forrással tudnak számolni. 

Említést tesz az uniós forrásokról.  

A képviselő egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
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Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan az önkormányzat 

tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású külterületi földterületek haszonbérleti díja 

szántó művelési ágú ingatlan esetében 15.000,- Ft/ha + ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA, 

gyepművelési ágú ingatlan esetében 20.000,- Ft/ha + ÁFA, valamint a belterületi földterületek 

bérleti díja 1,- Ft/m
2 

+ ÁFA összegben legyen meghatározva, az előző gazdasági évivel 

azonos mértékben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

201/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015-ös gazdasági évre 

vonatkozóan az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású 

külterületi földterületek haszonbérleti díját szántó művelési ágú ingatlan esetében 

15.000,- Ft/ha + ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA, gyepművelési ágú ingatlan esetében 

20.000,- Ft/ha + ÁFA, valamint a belterületi földterületek bérleti díját 1,- Ft/m
2 

+ 

ÁFA összegben határozza meg az előző gazdasági évivel azonos mértékben. 

 

Továbbá az árverésen induló licit mértékéről úgy dönt, hogy aki licitálás során a fenti 

bérleti díjaktól magasabb bérleti díjra vonatkozóan kötött haszonbérleti szerződést az 

a licitálás során kialakult és haszonbérleti szerződésben foglalt bérleti díjat fizeti. 
 

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

járjon el. 
 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

                 Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Nyuzó Marietta képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 

ismételten 7 fő.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy elérkeztek annak az előterjesztésnek a 

tárgyalásához, amellyel kiemelten foglalkozott az önkormányzat és a képviselő-testület, 

valamint nagyon sokat dolgozott az ügyön az apparátus.  

Szerették volna az augusztus 31-el lejáró, mintegy 560 ha földterület bérbeadását 

megvalósítani oly módon, hogy a meglévő területeket több kisebb birtoktestre széttagolva, 

minél többen tudjanak területhez jutni.  

Az előterjesztésben szereplő táblázatban részletesen be van mutatva, hogy mely területek 

bérlete jár le.  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szerették volna azonos feltételek mellet pályázati 

forma révén újra haszonbérletes formában hasznosítani külterületi ingatlanaikat, összhangban 

a jelenlegi kormány birtokpolitikai koncepciójával, miszerint elsősorban családi 

gazdaságokat, mezőgazdasági vállalkozókat, fiatal pályakezdő földműveseket és őstermelőket 

preferálnak.  
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A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szabályai 

szerint viszont ez a lehetőség nincs meg az önkormányzatok számára, így az eljárás 

lefolytatását követően az új haszonbérleti szerződéseket ki kell függeszteni, így az általuk 

preferált leendő bérlők elől nagy valószínűséggel az, előhaszonbérlők, helyben lakó 

földszomszédok és az állattartó telepet üzemeltetők el fogják vinni ezeket a területeket. 

Tájékoztatásképpen elmondja azt is, hogy a belterületi ingatlanok esetében 2009. évben az 

akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy a belterületen lévő haszonbéres ingatlanokat 

(rizshántoló mögött, kertek, zártkertekben lévő ingatlanok) területi nagyságuk miatt nem 

hirdeti meg árverésre. Az ingatlanok ily módon történő bérbeadására lehetőséget biztosít 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonrendelete, mely az ingatlanok 

hasznosításával kapcsolatosan csak a külterületi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok 

esetében írja elő kizárólagos jelleggel a nyilvános árverés útján történő hasznosítást. Aki 

továbbra is fent kívánta tartani a bérleti szándékát, az önkormányzat azzal kötötte meg 

további öt évre a haszonbérleti szerződést. 

Javaslata, hogy a belterületi haszonbéres ingatlanokat továbbra is bérbeadás útján 

hasznosítsák, a felsorolt külterületi szántó és gyep művelési ágú ingatlanait pedig vonják saját 

művelés alá. 

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a belterületi földterületeket továbbra is 

bérbe adás útján hasznosítsák, az előterjesztésben felsorolt külterületi szántó és gyep művelési 

ágú ingatlanokat pedig vonják saját művelés alá. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – tájékoztatásképpen elmondja, hogy az önkormányzatnak nem az az elsődleges 

célja, hogy visszavegye az összes földterületet, amely a tulajdonában van. Egy átmeneti évről 

van szó, várva azt a fejleményt, amiben már tettek lépéseket. Hasonlóképpen, mint a Nemzeti 

Parknál, a Nemzeti Földalapnál az előhaszonbérleti jog ne legyen gyakorolható, mert az 

szembe megy az elképzelésükkel, hogy a kisebb gazdálkodókat helyzetbe hozzák. 

Keresik azt a megoldást. Bízik abban, hogy az elképzelésük meg fog valósulni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

A polgármester elmondja, hogy a földforgalmi törvény módosítását kezdeményezték, a 

módosítási kérelmük az országgyűlési képviselőnél van. Várják a pozitív hozzáállást.   

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a bizottsági javaslatokat, mely szerint a belterületi haszonbéres ingatlanokat 

továbbra is bérbeadás útján hasznosítsák, az előterjesztésben felsorolt külterületi szántó és 

gyep művelési ágú ingatlanokat pedig vonják saját művelés alá kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

202/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező alábbi belterületi haszonbéres ingatlanokat továbbra 
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is bérbeadás útján kívánja hasznosítani, a felsorolt külterületi szántó és gyep 

művelési ágú ingatlanait pedig saját művelés alá vonja: 

 

1. Dévaványa belterület 

 

Helyrajzi 

szám  

Terület nagysága  

m
2 

897/3 2700 

2497 29735 

2498 3616 

4846 4341 

897/3 1800 

898 2160 

897/3 1440 

2437 2069 

2437 1440 

2438 1800 

733 698 

897/3 2160 

897/3 1800 

897/3 3240 

897/3 1980 

897/3 360 

897/3 1800 

897/3 1880 

897/3 1080 

4570 2097 

2496 11339 

2497 8013 

4352 1891 

898 500 

897/3 2160 

2587-2590 3871 

2593-95 10706 

897/1 320 

585 4526 

897/3 1080 

897/3 360 

2433 2983 

2432 1440 

897/3 720 

897/3 360 

2434 2169 

897/3 1080 

710 720 
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2. Dévaványa külterület 

 

Művelési 

ág 

Helyrajzi 

szám 

Terület 

nagysága 

ha 

Aranykorona 

érték 

szántó 01007/7 11,2569 248,73 

szántó 01010/1 34,8174 842,48 

szántó 01082/a 211,4487 4342,4 

gyep 01082/b-f-l 33,5238 133,21 

szántó 01082/d 1,2182 21,2 

szántó 01082/h-k 9,3865 99,21 

gyep 01246 11,324 58,36 

gyep 01246 2 10,3 

gyep 01246 2 10,3 

gyep 01246 2 10,3 

gyep 01246 2 10,3 

gyep 01276 10 47,5 

gyep 01276 5 23,75 

gyep 01276 5 23,75 

szántó 01277/1-37 1,5709 27,3 

szántó 01277/1-37 0,2877 5 

szántó 01277/1-37 0,2877 5 

szántó 01277/1-37 0,2877 5 

szántó 01277/1-37 0,2877 5 

szántó 01277/1-37 0,2877 5 

szántó 01277/1-37 0,2877 5 

szántó 01277/37 2 34 

szántó 01437/1 6,1989 83,63 

gyep 01437/3 10,8459 24,74 

gyep 01457/b 7,2493 12,32 

gyep 01457/c 3,4759 8,18 

szántó 01538/14 6,3009 96,46 

gyep 01538/14 1,4662 4,1 

szántó 01607/1 8,4303 85,73 

szántó 01607/1 8,2 98,8 

szántó 01607/1 8 96,32 

szántó 01607/1 7,5 90,3 

szántó 01607/1 7,5 90,3 

szántó 01607/1 4 47,68 

gyep 0752/8 20 0 

gyep 0770/7 55,8595 264,12 

szántó 0852/14 3,4327 33,07 

szántó 0860/1 5,4003 56,16 

szántó 0887/4 5,4263 114,05 

szántó 0947 49 494,03 

szántó 0947 13,954 140,69 

szántó 0953/10 5,0298 43,34 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 

megfelelően gondoskodjon a határozatban felsorolt belterületi földterületek 

bérbeadásáról, külterületi szántó és gyep művelési ágú ingatlanok esetében pedig a 

lejáró bérleti szerződések jogosultjait értesítse ki a bérleti szerződés megszűnéséről. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző 

                     Dékány László mezőgazdász 

Határidő:  folyamatos 

 

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

jegyző  terjesztette a testület elé, amely a Dévaványára kitelepítettekről való megemlékezéssel 

kapcsolatos. 

A polgármester megadja a szót a jegyző részére. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a Békés Megyei Karácsonyi János Honismereti 

Egyesület tagjai és Tagegyesületi, illetve a dévaványai egyházközösségek részéről érkezett az 

a megkeresés, amelyben javasolják Árkus Péter Urat, Dévaványa Díszpolgárát megbízni a 

Dévaványára 1951-53-ban kitelepítettek és az őket befogadói családokra való méltó 

megemlékezéssel kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok elkezdésére, a 

megemlékezés megszervezésére. 

A kezdeményezők a képviselő-testület február 27-i ülésén már első ízben tárgyalt 

kérelmükben kezdeményezték, hogy Dévaványán is – hasonlóan a környékbeli  

településekhez – történjen megemlékezés erre a történelmi igazságtalanságra, már csak azért 

is, mert a kitelepített családok, személyek számát figyelembe véve Mezőberényt követően, 

Dévaványa az országban a második település, ahova a legtöbb személyt telepítették ki 

Budapestről 1951-53-ban. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról is, hogy a Budapestről kitelepített családokat, 

személyeket és az őket befogadó dévaványai családokat számbavevő és rájuk emlékező 

kézirat Tóth Istvánné Seres Etelka nyugalmazott középiskolai tanárnő komoly 

kutatómunkájának köszönhetően elkészült, amelyen a szerző az utolsó „finomításokat” végzi. 

Ehhez a kutatómunkához a településen több személy és a hivatal is igyekezett segítséget 

nyújtani.  

A február 27-i ülésen a Képviselő-testület szándéknyilatkozatot adott, arról, hogy a 

konkrétumokról a későbbiek során hoz döntést. 

Az ügyben előre lépést tulajdonképpen a Tóth Istvánné által végzett egy éve tartó 

kutatómunka révén született kézzel fogható kézirat jelenti. 

Kéri, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést a kérelmezők indítványáról, miszerint a 

konkrét szervezési teendőkkel kit bíz meg. A javaslatban szereplő Árkus Pétert, Dévaványa 

Díszpolgárát (aki még nem nyilatkozott arról, hogy a szervezést elvállalja-e) vagy esetlegesen 

más arra alkalmas személyt, vagy pediglen nem kíván konkrét személyt megnevezni. 

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

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

kérjék fel Árkus Pétert, Dévaványa díszpolgárát a Dévaványára 1951-53-ban kitelepítettek és 

az őket befogadó családokra való méltó megemlékezéssel kapcsolatos szervezési feladatok 

elkezdésére és a megemlékezés megszervezésére. Ez nem kizáró ok, hogy mások segítségét 

ne fogadják el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
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A polgármester Somogyi Erzsébet könyvtárvezető segítségét kéri ez ügyben. 

A polgármester elmondja, hogy Tóth Istvánnéval több alkalommal tárgyalt e témában, 

bemutatta az elkészült iratanyagot. 

Úgy látja, hogy most két malomban őrölnek. Egyrészt van egy elkészült iratanyag, másrészt 

meg kívánnak bízni egy személyt, a szervezési feladattal.  

A polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet könyvtárvezető részére. 

Somogyi Erzsébet könyvtárvezető – nem ért egyet azzal, hogy Árkus Pétert bízzák meg a 

szervezési feladatokkal. Nem a személyével van probléma. Tóth Istvánné már elkészített ezzel 

kapcsolatban egy iratanyagot. Nem érti azt, hogy most miért akarnak egy emlékünnepséget 

megrendezni. Szerencsésebb lenne, ha a megrendezés időpontja évfordulóhoz kapcsolódna. 

Véleménye szerint meg kellene várni, amíg a kézirat teljesen elkészült és azt követően 

kezdeni a szervezési munkákat.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Somogyi Erzsébetnek az elmondottakat. 

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – megállapítja, hogy információ hiányban vannak. A testületi anyagokat az 

intézményegységek vezetői is megkapják, amelyre reagálni kellett volna. A képviselők csak 

az előterjesztésben leírtakat ismerik, és az alapján tudnak döntést hozni.  

Nyuzó Marietta képviselő – értelmezésük szerint arról volt szó, hogy az anyag elkészült és 

az ünnepség megszervezésére kérik fel Árkus Pétert. Nem gondolták azt, hogy két külön 

kutatómunkáról van szó.   

Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, ha a szerző elkészítette a művét, akkor ő 

döntse el, hogy kíván-e valakivel együtt dolgozni. Véleménye szerint a testületnek abban kell 

gondolkodni, ha az iratanyag elkészül, annak kiadását hogyan segíthetnék.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Békés Megyei 

Karácsonyi János Honismereti Egyesület tagjaként az előkészítő munkálatokban részt vett. Az 

előterjesztésben olvasható, hogy: „Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról is, hogy a 

Budapestről kitelepített családokat, személyeket és az őket befogadó Dévaványai családokat 

számbavevő és rájuk emlékező kézirat Tóth Istvánné Seres Etelka nyugalmazott középiskolai 

tanárnő komoly kutatómunkájának köszönhetően elkészült, amelyen a szerző az utolsó 

„finomításokat” végzi. Ehhez a kutatómunkához a településen több személy és 

lehetőségünkhöz mérten hivatalunk is igyekezett segítséget nyújtani.  

A február 27-i ülésen a Képviselő-testület szándéknyilatkozatot adott, arról, hogy a 

konkrétumokról a későbbiek során hoz döntést. 

Az ügyben előre lépést tulajdonképpen a Tóth Istvánné által végzett egy éve tartó 

kutatómunka révén született kézzel fogható kézirat jelenti. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést a kérelmezők indítványáról, miszerint a 

konkrét szervezési teendőkkel kit bíz meg. A javaslatban szereplő Árkus Pétert, Dévaványa 

Díszpolgárát (aki még nem nyilatkozott arról, hogy a szervezést elvállalja-e) vagy esetlegesen 

más arra alkalmas személyt, vagy pediglen nem kíván konkrét személyt megnevezni.” 

Nem arról van szó, hogy másik kutatómunka kezdődjön, hanem a rendezvény 

megszervezésére kérjék fel Árkus Péter urat. Egy összefogó, hatékony munkáról van szó.    

Nagyra értékeli Tóth Istvánné munkáját. Bízik abban, hogy a felkérés a két személy között 

nem szül ellentétet. Reméli, hogy egy emléktábla elhelyezése meg fog történni a településen.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  

Megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére. 

Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény  

vezetője – elmondja, hogy 2014. februárjában ez a téma már szóba került.  

Szól a kutatómunkáról, az elkészült iratanyag kiadásáról, pályázati forrásszerzésről. 

Nem érti Árkus Péter hogyan került szóba szervezési munkák kapcsán.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Burainé Murányi Magdolnának az 

elmondottakat.  

Tehát a képviselő-testületnek az elkészült iratanyag kiadásáról kellene döntést hozni, valamint 

arról, hogy a Képviselő-testület kíván-e megemlékezni egy emléktábla elhelyezésével a 

kitelepítettekről.  

Véleménye szerint a későbbiekben kellene dönteniük arról, hogy az emléktábla hol kerüljön 

elhelyezésre, és ki legyen a szervező bizottság vezetője, vagy pedig a Ladányi Mihály 

Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységet bízzák meg a szervezési feladatok 

ellátásával.  

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – egy témáról van szó, amelyet véleménye szerint nem kellene 

ketté választani. A Tóth Istvánné sok munkát, energiát fektetett ebbe a munkába, akkor az ő 

gondolata mentén kellene megvalósítani a rendezvényt. A képviselő véleménye, ha Tóth 

Istvánné kérelmet nyújt be, akkor hozzon döntést a testület. 

Valánszki Róbert polgármester – már említette, hogy ez ügyben megkereste Tóth Istvánné. 

Keresik a pályázati lehetőséget. 

Véleménye szerint egy elvi állásfoglalást kellene hozni a testületnek arról, hogy az 

iratanyagot kiadvány formájában megjelentessék, a döntést pedig a költségek ismeretében 

hozzák meg.  

A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  

Kanó József képviselő – véleménye, hogy Tóth Istvánné döntse el, hogy a szervezési munkák 

során kivel kíván együttműködni. Megjegyzi, hogy az önkormányzatnál vannak olyan 

felkészült emberek, akik a munkát tudják segíteni.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  

Megadja a szót Kiss Károly részére.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – nagyra értékeli Tóth 

Istvánné munkáját.  

A felkérés megemlékezéssel kapcsolatos szervezési feladatok elkezdésére és a megemlékezés 

megszervezésére vonatkozik. Ebben az előterjesztésben kiadványról szó sincs. 

Valánszki Róbert polgármester – abban látja a hiányosságot, hogy nem tudják azt sem, hogy 

Árkus Péter vállalná-e a szervezési feladatokat. Dönteni kellene arról is, hogy szükség van-e 

ilyen rendezvényre, vagy elegendő egy emléktábla elhelyezése.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványára 1951-53-ban kitelepítettekre és az őket befogadó 

családokra való méltó módon egy ünnepség keretében emlékezzenek meg kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

203/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványára 1951-53-ban 

kitelepítettekre és az őket befogadó családokra méltó módon kíván megemlékezni 

egy ünnepség keretében.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

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

Aki elviekben egyetért azzal, hogy a Dévaványára 1951-53-ban kitelepítettekre és az őket 

befogadó családokra vonatkozó kézirat kiadvány formájában jelenjen meg, végső döntést a 

költségek ismeretében hozzanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

204/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Dévaványára 1951-53-ban kitelepítettekre és az őket befogadó családokra vonatkozó 

kézirat kiadvány formájában történő megjelentetését.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, a hogy a Képviselő-testület június 11-én tartott 

rendkívüli ülésén tárgyalta a munkahelyteremtő beruházás támogatására irányuló kérelmeket. 

Támogatás iránti kérelmet nyújtott be Novák Imre egyéni vállalkozó, a Kevelimer Kft. és 

Feke Tibor egyéni vállalkozó. Mindegyik vállalkozás a munkaügyi központtól nyert 

támogatást, amely összeg megelőlegezését kérték a képviselő-testülettől.  

Novák Imre alpolgármester kérelmét időközben visszavonta. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kevelimer Kft. és Feke Tibor egyéni vállalkozó 

munkahelyteremtő beruházás támogatására irányuló kérelme tárgyában hiánypótlást ír elő a 

Képviselő-testület 73/2014.(III.27.) Kt. határozatával elfogadott munkahelyteremtő és 

megtartó beruházások támogatására vonatkozó pályázati felhívás és támogatási tervezet 

alapján. 

Az önkormányzati döntés értelmében a hiánypótlásra való felkérés mind a két vállalkozó 

részére 2014. június 13-án kipostázásra került, amelyet az érintettek aznap át is vettek. 

A hiánypótlásra való felhívás részletesen tartalmazta a teendőket, illetve a szükséges 

mellékletek formanyomtatványai megküldésre kerültek. 

A hiánypótlásra nyitva álló határidőig a Kevelimer Kft. ügyvezetője kereste meg a jegyzőt, 

akivel tisztázásra került, hogy a jelenlegi beruházást az Ecsegfalván működő Reál 

élelmiszerüzletben szeretné végrehajtani, vagyis nem Dévaványa közigazgatási területén 

megvalósuló beruházásról van szó. A  Képviselő-testület által elfogadott támogatási tervezet 

és pályázati felhívás viszont értelem szerint a Dévaványán megvalósuló beruházásokat 

támogatja. A vállalkozás ily módon a hiánypótlási dokumentumokat nem nyújtotta be. Az 

ügyvezető előzetes tájékoztatása alapján a dévaványai üzlet újranyitása során a későbbiekben 

élni fog a pályázati lehetőséggel. 

A hiánypótlásra felkért – Feke Tibor egyéni vállalkozó a hiánypótlásra nyitva álló időtartam 

alatt nem kereste a hivatalt, illetve hiánypótlási dokumentumot nem nyújtott be, és ilyen 

jellegű szándékát sem jelezte. 

Kéri, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatás alapján a 184/2014.(VI.11.) Dv.Kt. 

határozatában munkahelyteremtő beruházás támogatására előírt hiánypótlási kötelezettség 

nem teljesítése miatt a két vállalkozás esetében a pályázati eljárást nyilvánítsa 

eredménytelennek. 

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsák 

eredménytelennek, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítették a pályázók.  

Sajnálja, hogy nem tudnak segítséget nyújtani a vállalkozások számára.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja, 

 képviselő – elmondja, a bizottság szintén javasolja, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsák 

eredménytelennek.  

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 a bizottsági javaslatokkal, mely szerint a 184/2014.(VI.11.) Dv.Kt. határozatában 

a Kevelimer Kft. (Dévaványa, Kossuth u. 38.) valamint Feke Tibor egyéni vállalkozó 

(Dévaványa, Szeghalmi u. 32.) részére munkahelyteremtő beruházási támogatás megállapítása 

érdekében előírt hiánypótlási kötelezettség nem teljesítése miatt a pályázati eljárást 

nyilvánítsák eredménytelennek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat 

205/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2014.(VI.11.) Dv.Kt. 

határozatában a Kevelimer Kft. (Dévaványa, Kossuth u. 38.), valamint Feke Tibor 

egyéni vállalkozó (Dévaványa, Szeghalmi u. 32.) részére munkahelyteremtő 

beruházási támogatás megállapítása érdekében előírt hiánypótlási kötelezettség nem 

teljesítése miatt a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett vállalkozásokat a testület 

döntéséről tájékoztassa. 

 

Felelős:  Balogh Csilla jegyző 

Határidő:  2014. július 9. 

 

 

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

Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okirat módosításával kapcsolatos.   

A polgármester elmondja, hogy a civil szervezetekre vonatkozóan jelentős jogszabályi 

változások történtek.  

Változásokat igyekeztek követni és eleget tenni a két közalapítványnál. Jelen előterjesztésben 

csak a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okirat módosítását kezdeményezi 

az előterjesztő, mivel a Múzeumpártoló Alapítvány hiánypótlás alatt van más okból és először 

azt kell rendezni.  

A változások közül mindenképpen fontos és időszerű kiemelni a közhasznúság kérdését.  

Azon szervezeteknek, akik 2012. január 1-e előtt is rendelkezetek ilyen minősítéssel, újra kell 

kérniük közhasznú besorolásukat, legkésőbb 2014. május 31-ig. Azt, hogy hogyan azt a 

jogszabály pontosan leírja.  
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A közhasznú besorolás kéréséhez - azzal egyidejűleg - szükséges a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okirat módosítása is. 

A módosítást a bíróság kérésére úgy kell elküldeni, hogy az eredeti alapító okirat szerkezeti 

felépítését kell használni és a módosítás legyen kiemelve. A Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány 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.  

Maga a cél, az alapítói vagyon a kuratórium tagjai nem változtak, nem is változhattak az 

alapító (jelen esetben a Képviselő-testület) döntése nélkül.  

Az elmondottak miatt szükséges a közalapítvány alapító okiratának a módosítása. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány alapító okiratának módosításával, jóváhagyja a módosított alapító okiratot, 

valamint az alapító okiratot egységes szerkezetben elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a 2014. július 1-jei hatályba lépéssel módosítsák a Dévaványa 

Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

206/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 1-jei hatályba 

lépéssel módosítja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratát és 

jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja,  

képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az alapító 

okirat módosítását.  

Valánászki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:                                                                                                       

207/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány 2014. április 29. napján kelt, 138/2014.(IV.29.) Kt. határozat számú Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

 

6. A Közalapítvány gazdálkodása: 

 

a) Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. 

b) A Közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

c) A Közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 

alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 

d) A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 

e) A vagyon a közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési költségeinek 

fedezésére, illetve a vagyon növelését célzó vállalkozás folytatására használható fel. 

f) A Közalapítvány a következő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja: 

- TEÁOR: 69.20, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői szakágazatba tartozó könyvelői 

tevékenység, 

- TEÁOR: 82.19, Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás szakágazatba tartozó összes 

tevékenység, 

- TEÁOR: 94.99, M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység szakágazatba tartozó 

környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak, máshova nem sorolt közösségi, képzési 

lehetőségek támogatása, speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok 

helyzetének javítása, védelme tevékenységek. 

g) 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. 

h) A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki. 

i) A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

 

Az alapító okirat II. fejezet 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

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 rendelkezésére bocsátani. A beszámolónak tartalmaznia kell az adott 
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évben a Közalapítványhoz csatlakozó tagok névsorát valamint a felajánlások összegét és 

formáját. 

b) A Közalapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötven millió forintot, 

melyre tekintettel felügyelő bizottság létrehozásáról nem rendelkezik. 

c) A Közalapítvány felett a törvényességi ellenőrzést a Békés Megyei Főügyészség látja el. 

 

 

Az alapító okirat II. fejezet 10. e) pontja a következő szöveggel egészül ki: 

 
A Ptk. 3:19 § értelmében a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Közalapítvány 

terhére másfajta előnyben részesít, 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Közalapítványnak nem 

alapítója, 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll, vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

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

 

12. A Kuratórium működése: 

 

A Közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. 

A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és működtetésének 

leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő 

felhasználásáról, 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény)-ben meghatározott beszámoló 

és közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 

- az éves költségvetés elfogadásáról. 

A Közalapítvány könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban 

történik. 

A Közalapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mely megegyezik a naptári év 

utolsó napjával (december 31.), mint mérlegforduló nappal egyszerűsített éves beszámolót 

készít. 

A beszámoló tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleg), 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

c) a kiegészítő mellékletet. 

A beszámolót a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hagyja jóvá. Az 

elfogadott beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó könyvvizsgálói jelentéssel 

együtt – az adott év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) letétbe 

helyezi és közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a 

könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is 

készít, amelyet a beszámolóval azonos módon hagy jóvá, letétbe helyez és tesz közzé. 
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A Közalapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet és abból saját 

költségére másolatot készíthet. 

A kuratórium dönt kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatásáról 

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja. A Kuratórium összehívásának 

rendje és a napirendi közlésének módja: a Kuratórium ülésének összehívása az elnök által 

írásbeli meghívóval történik, a meghívót az ülést megelőzően 2 nappal ki kell küldeni. A 

meghívónak tartalmaznia kell: 

- a Közalapítvány nevét, 

- székhelyét,  

- az ülés idejét, 

- helyszínét 

- és az ülésen megtárgyalandó napirendeket. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Kuratórium az 

ülését a Közalapítvány székhelyén tartja. Amennyiben a kuratóriumi ülés nem szabályszerűen 

lett összehívva, az ülést akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen 

van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. Az ülésen a szabályszerűen közölt 

napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult 

jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 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. 

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

- A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha ülésein a tagjainak több mint a fele, 7 tagú Kuratórium esetén legalább 

4 tag jelen van. 

- A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Kuratórium 

olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének tartalmáról, hatályáról, 

időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) 

megállapítható. 

- A Kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntéshozatalt követően 15 napon belül írásban 

tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni. 

- A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a 

Közalapítványi Irodában, Dévaványa, Hősök tere 1., 1 számú irodában biztosított. 

- A Közalapítvány szolgáltatásai igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó útján 

biztosított. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  

Földi Imre az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja, 

 képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az alapító 

okirat egységes szerkezetbe foglaltan.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését.  
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Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratát egységes 

szerkezetbe foglaltan kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:                                                                                                       

208/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány Alapító Okiratát egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiakban fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 2014. április 29-én kelt hatályos Alapító 

Okirata a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 

 

I. 

 

A Közalapítvány alapítója:  Dévaványa Város Önkormányzata 

 Képviseli a polgármester 

 

Az Alapító székhelye: Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

A Közalapítvány induló vagyona: 

 

1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint, mely összeget a Képviselő-testület az 1991. évi 

költségvetésben betervezett, a települési képviselők javadalmazásának előirányzatából utalt át 

a Közalapítvány részére a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Dévaványai 

Kirendeltségénél nyitott külön számlára. 

II. 

 

1. A Közalapítvány neve:  Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

 

2. A Közalapítvány székhelye:  Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

3. A Közalapítvány céljai: 

 

- Dévaványa város fejlesztése, szakember-ellátottságának segítése, 

- Az óvodai, valamint alapfokú és középfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, 

- A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás, 

- Közművelődési, tudományos, művészeti és sporttevékenység támogatása, 

- Egészségügyi feladatok támogatása, 

- Közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, 

- Közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető 

fenntartásának segítése, 

- Dévaványa közigazgatási területén a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés megoldásának 

segítése. 
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4. A Közalapítvány tevékenységei: 

 

- helyi civil szervezetek segítése, információszolgáltatás, pályázati lehetőségekről való 

tájékoztatás, fórumokra, konferenciákra történő utazásszervezés, jogszabályi 

segítségnyújtás, 

- országos kezdeményezésű fenntartható fejlődést, környezettudatosságot, mozgást 

népszerűsítő projektekhez való csatlakozás, helyi szinten történő megvalósítás a gyermek 

és felnőtt lakosság bevonásával, 

- évente a sportban és a tanulásban kimagasló eredményeket elérő diákok díjazása, 

- edzőtáborokban való részvétel támogatása, 

- iskolai, szakmai vetélkedőkön való részvétel támogatása, 

- rendszeres kerékpártúrák szervezése városunk határába, ismeretterjesztő beszélgetésekkel 

egybekötve a mozgás népszerűsítése és környezetünk megismerése céljából, 

- ingyenes csoportos utak szervezése egészségügyi szűrésekre helyi lakosok számára,  

- gyűjtés életmentő, életminőség javító készülékek beszerzésére,  

- támogatás nyújtása helybeli rászoruló betegek, a társadalombiztosítás által nem támogatott 

kezelésük megvalósulására, 

- gyűjtés szervezése köztéri szobrok, alkotások megvalósítására, szervezésben való 

részvétel, aktív együttműködés a helyi kulturális egyesületekkel, közös részvétel 

rendezvényeken. 

 

A Közalapítvány ezen tevékenységeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

4 §-ában, a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49 §-ában és az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. tv. 144. §-ában  meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. 

 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

5. A Közalapítvány vagyonát gyarapító tényezők: 

 

a) A Közalapítvány vagyonához tartozik az alapító önkormányzat 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. A Közalapítvány kezelője a csatlakozók 

részéről olyan juttatást fogadhat el, amely megfelelően szolgálja a Közalapítvány 

célkitűzéseit, azokkal semmilyen módon nem ellentétes. Az Közalapítvány az 

adományokat célja elérése érdekben használja fel. 

c) A Közalapítvány vagyonát gyarapítja a vállalkozási tevékenységének nyeresége. 

A közalapítvány céljaira rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható a 

közalapítvány céljaira. 

 

6. A Közalapítvány gazdálkodása: 

 

j) Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. 

k) A Közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 
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l) A Közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 

alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 

m) A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 

n) A vagyon a közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési költségeinek 

fedezésére, illetve a vagyon növelését célzó vállalkozás folytatására használható fel. 

o) A Közalapítvány a következő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja: 

- TEÁOR: 69.20, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői szakágazatba tartozó könyvelői 

tevékenység, 

- TEÁOR: 82.19, Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás szakágazatba tartozó összes 

tevékenység, 

- TEÁOR: 94.99, M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység szakágazatba tartozó 

környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak, máshova nem sorolt közösségi, képzési 

lehetőségek támogatása, speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi 

csoportok helyzetének javítása, védelme tevékenységek. 

 

p) 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. 

q) A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki. 

r) A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

7. Döntés a vagyon felhasználásáról: 

 

A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében éves 

költségvetésben dönt a Közalapítvány vagyonának az egyes célkitűzésekre fordítható 

mértékéről és felhasználásának módjáról. 

A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 

  

8. A Közalapítványi vagyon felhasználásának ellenőrzése: 

 

d) 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 rendelkezésére bocsátani. A beszámolónak tartalmaznia kell az adott 

évben a Közalapítványhoz csatlakozó tagok névsorát valamint a felajánlások összegét és 

formáját. 

e) A Közalapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötven millió forintot, 

melyre tekintettel felügyelő bizottság létrehozásáról nem rendelkezik. 

f) A Közalapítvány felett a törvényességi ellenőrzést a Békés Megyei Főügyészség 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. 
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b) A Közalapítvány – közcélú tevékenysége miatt folyamatosan, Dévaványa város hivatalos 

lapjában és honlapján a nyilvánosság elé tárja gazdálkodásának legfontosabb adatait a 

társadalmi kontroll biztosítása érdekében. 

 

10. A Kuratórium megbízása: 

 

a) A Kuratórium a Közalapítvány 7 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: 

Elnök:  Tóth Julianna  5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1. 

Anyja neve: Zsombok Julianna 

Titkár:  Szilágyi Endre  5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83. 

Anyja neve: Csatári Mária 

Tagok:  Fekete András,  5510 Dévaványa, Köleshalmi u. 14. 

Anyja neve: Vad Julianna 

 Ignácz László,  5510 Dévaványa, Petőfi u. 51. 

Anyja neve: Tóth Margit 

 Laskai Tibor,  5510 Dévaványa, Széles u. 7/1. 

Anyja neve: Fűzi Róza 

 Szilágyi István,  5510 Dévaványa, Árpád u. 18. 

Anyja neve: Eckert Éva 

 Szarka István.  5510 Dévaványa, Nap u. 21. 

Anyja neve: Szűcs Róza 

 

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. 

 

d) A Kuratórium elnöke vagy tagja nem lehet a Közalapítványi Iroda tagja. 

 

e) A 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény) 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. 
A Ptk. 3:19 § értelmében a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Közalapítvány 

terhére másfajta előnyben részesít, 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Közalapítványnak nem 

alapítója, 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll, vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

f) 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, illetve a Kuratórium által megbízott kuratóriumi tag látja el. 

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

Kuratórium elnökét illeti meg, melynek szabályait a Számviteli politika részét képező 

Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 

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 Közalapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. 

A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és működtetésének 

leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő 

felhasználásáról, 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény)-ben meghatározott 

beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 

- az éves költségvetés elfogadásáról. 

A Közalapítvány könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, 

forintban történik. 

A Közalapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mely megegyezik a naptári 
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év utolsó napjával (december 31.), mint mérlegforduló nappal egyszerűsített éves 

beszámolót készít. 

A beszámoló tartalmazza: 

d) a mérleget (egyszerűsített mérleg), 

e) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

f) a kiegészítő mellékletet. 

A beszámolót a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hagyja jóvá. Az 

elfogadott beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó könyvvizsgálói 

jelentéssel együtt – az adott év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig 

(május 31.) letétbe helyezi és közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal, mint 

amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is 

készít, amelyet a beszámolóval azonos módon hagy jóvá, letétbe helyez és tesz közzé. 

A Közalapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet és abból 

saját költségére másolatot készíthet. 

A kuratórium dönt kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység 

folytatásáról 

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

összehívásának rendje és a napirendi közlésének módja: a Kuratórium ülésének 

összehívása az elnök által írásbeli meghívóval történik, a meghívót az ülést megelőzően 

2 nappal ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell: 

- a Közalapítvány nevét, 

- székhelyét, 

- az ülés idejét, 

- helyszínét 

- és az ülésen megtárgyalandó napirendeket. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A 

Kuratórium az ülését a Közalapítvány székhelyén tartja. Amennyiben a kuratóriumi 

ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az ülést akkor lehet megtartani, ha azon 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. Az ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 

hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden 

nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 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. 

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

- A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha ülésein a tagjainak több mint a fele, 7 tagú Kuratórium esetén 

legalább 4 tag jelen van. 

- A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Kuratórium 

olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének tartalmáról, hatályáról, 

időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 

személye) megállapítható. 

- A Kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntéshozatalt követően 15 napon belül 

írásban tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra kell 

hozni. 
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- A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a 

Közalapítványi Irodában, Dévaványa, Hősök tere 1., 1 számú irodában biztosított. 

- A Közalapítvány szolgáltatásai 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 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. 

Nem lehet a Közalapítványi Iroda tagja a Kuratórium elnöke, titkára és tagjai. 

 

A Közalapítványi Iroda elnöke: Dékányné Szalai Katalin 5510 Dévaványa, Rákóczi u. 14. 

Tagjai:  Tóth Mihályné,   5510 Dévaványa, Árpád u. 46. 

 Kiss Ferencné,   5510 Dévaványa, Móricz u. 20. 

 Süle Lászlóné   5510 Dévaványa, Kisfaludy 9/1. 

 

14. A Közalapítvány időtartama: 

 

A Közalapítvány határozatlan időtartamra jött létre. 

 

15. A Közalapítvány megszűnése: 

 

- a Közalapítvány megszűnéséről az Kuratórium elnökének bejelentése alapján az illetékes 

bíróság jogosult dönteni. 

- a Közalapítvány a bírósági nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

- 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, 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 okiratot a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

208/2014.(VI.26.) Dv. Kt. határozatával jóváhagyta. 
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Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 2014. június 26. napján bekövetkezett 

módosításokat tartalmazza dőlt, vastagon szedett betűvel 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Nyuzó Marietta képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 6 fő. 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentésben tájékoztatást 

kapnak a Környezeti és Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő épületenergetikai 

és megújuló energiaforrást biztosító tevékenységre vonatkozó pályázati felhívásokra történő 

pályázatok benyújtásainak lehetőségéről. A pályázatok várhatóan augusztus hónapban 

kerülnek kiírásra.  

Az előterjesztésből látható, hogy a pályázati kiírások önkormányzatokra és intézményeikre 

vonatkoztathatóak. Több pontban meg vannak fogalmazva az egyes prioritások.  

A képviselők véleményére kíváncsi a tekintetben, hogy mely épületek vonatkozásában látnák 

célszerűnek pályázni.  

Megjegyzi, hogy a hivatal épületére már nem kellene költeni.  

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 bizottsági ülésen felmerült a hivatal épületének, a strandfürdő 

épületének korszerűsítése, szóba került a civilház épülete. Át kell gondolni, hogy melyik 

épület korszerűsítése lenne a legcélszerűbb. A pályázati lehetőséget ki kell használni, mivel a 

támogatás intenzitása 100 %-os mértékű lesz.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megadja a szót Kiss Károly részére.  

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

korábban jelentkeztek olyan beruházók, akik a településen napelemes rendszert szerettek 

volna megvalósítani. Szól a betáplálási szabályzat szigorúságáról.  

Javaslata szerint a napközi konyha épületét is lehetne ilyen módon korszerűsíteni, mivel ott 

nagyon sok meglegvizet használnak.  

A pályázati lehetőséget mindenképpen ki kell használni.  

Az előterjesztésben a támogató költségelemeknél a következő szerepel: 

„Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az 

inverter kimeneti részéig)!” 

Nem ismert, hogy milyen műszaki megoldást tudnak alkalmazni, de biztos, hogy a költség 

nagyon magas lesz.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 

Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

Feke László műszaki irodavezető – az előterjesztés készítése óta jutottak ahhoz az 

információhoz, hogy jövedelemtermelőnek nem minősülő intézmény épületre lehet pályázni, 

amely alapfeladatot lát el.  

Az irodavezető elmondja, hogy a strandfürdő épülete nem jöhet számításba, mivel nem 

alapfeladatot lát el. Az alapfeladatot ellátó intézmények nagy része már hőszigetelve van. 

Elmondja, hogy most még csak kiírás tervezet van, ami még változni fog.  

Véleménye szerint számításba jöhet a gyermekorvosi rendelő és az ott lévő szolgálati lakások 

korszerűsítése, ahol meg kell vizsgálni a jövedelemtermelő képességet.   
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Nagyon fontos, hogy csak kombinált projekt lehet. Az energiahatékonyság fokozását 

kombinálni kell megújuló energia felhasználásával. Az irodavezető elmondja, hogy 

nyílászárókat kell cserélni, hőszigetelni kell, illetve a kazánházi részt kell megújuló 

energiaforrással ellátni, vagy pedig napelemes rendszert kell kiépíteni.  

Szóba került az önkormányzat épületének korszerűsítése is. Az önkormányzat alapfeladatot 

lát el. Igaz, hogy az épület régi, de a villamos energia felhasználás magas.  

A Vörösmarty úti iskolánál legnagyobb a villamos energia felhasználás, de ott egy komplett 

projektet valósítottak meg. Megjegyzi, hogy a pályázat kifutási ideje, a 10 év még nem járt le.  

Konkrétan rákérdeztek a szolgálati lakásokra, a középiskola épületére, amelyekre nem lehet a 

tervezet szerint pályázni.  

Valánszki Róbert polgármester – az önkormányzat épületét nem javasolja korszerűsíteni, 

mivel ha esetlegesen új hivatali épület építésére adódna pályázati lehetőség, akkor nem tudnak 

élni azzal.  

Több épület korszerűsítéséről esett szó, de az irodavezető elmondta, hogy jelenlegi tervezet 

szerint a gyermekorvosi rendelő jöhet számításba.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy mivel tervezetről van szó, így az 

folyamatosan változik a végleges kiírásig.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy július hónapban biztos lesz rendkívüli ülés, 

és akkor majd visszatérnek ennek a témának a tárgyalására.  

Kérdése, hogy E-on engedélyek beszerzésére szükség lesz-e? 

Feke László műszaki irodavezető – több mindentől függ, hogy kell-e engedély. Elmondja, ha 

találnak egy olyan épületet, ahol tudnak hőszigetelni, nyilászárócserét végezni, valamint a 

szilárd biomassza alapú energetikai rendszert kialakítani az épület fűtési hőigények részbeni, 

vagy teljes kielégítése céljából. Ebben az esetben már kombinálva van. Ha belefér az időbe az 

engedélyeztetési folyamat, akkor próbálkozhatnak a napelemes rendszerrel is.   

Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy a gyermekorvosi rendelőnél milyen 

korszerűsítés lenne a célszerű? 

Feke László műszaki irodavezető – a polgármester kérdésére elmondja, hogy a 

gyermekorvosi rendelő megérett arra, hogy a homlokzatot teljesen hőszigeteljék, a 

nyílászárókat, tetőtéri hőszigetelést kicseréljék, a fűtést korszerűsítsék. Az épületen  

- létesítése óta - csak a legszükségesebb karbantartások lettek elvégezve, korszerűsítés nem 

történt rajta.    

Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy a hivatal épületének korszerűsítésével 

foglakozzanak-e? 

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

hivatal épületének korszerűsítésével most ne foglalkozzanak. Bízik abban, hogy új épület 

építésére vonatkozóan lesz pályázati kiírás.  

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

még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki a KEOP keretében kiírásra kerülő épületenergetikai és megújuló energiaforrást biztosító 

tevékenységre vonatkozó pályázati felhívásokra történő pályázatok benyújtásainak 

lehetőségéről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a végleges kiírásnál a gyermekorvosi 

rendelő épületének korszerűsítésére összpontosítanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat 

209/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezeti és Energia 

Operatív Program keretében kiírásra kerülő épületenergetikai és megújuló 

energiaforrást biztosító tevékenységre vonatkozó pályázati felhívásokra történő 

pályázatok benyújtásainak lehetőségéről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a 

végleges kiírásnál a gyermekorvosi rendelő épületének korszerűsítésére 

összpontosítanak.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető   

Határidő: folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a mezőgazdasági ügyintéző kiszámolta, 

hogy 610 ha földterület őszi bevetéséhez szükséges 160 tonna búza vetőmag, amelynek 

beszerzésére vonatkozóan árajánlatokat kértek. Elmondja, hogy három céget kértek fel 

ajánlattételre, a megadott határidőig mind három cég megküldte ajánlatát az alábbi 

tartalommal: 

1. Agro-Déva Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4.)  

Ajánlati nettó ár:      65.000,- Ft/tonna (telephelyi átadással) 

2. Nagy Árpád (5650 Mezőberény, Thököly út 94.) 

Ajánlati nettó ár:      65.000,- Ft/tonna (telephelyi átadással) 

3.  Szűcs Tibor Imre (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) 

Ajánlati nettó ár:       74.500,- Ft/tonna (telephelyi átadással) 

A polgármester megadja a szót Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző részére. 

Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző – elmondja, hogy két ajánlattevő azonos összegű 

ajánlatot nyújtott be, amely 65.000,- Ft/tonna (telephelyi átadással). Elmondja, hogy az egyik 

ajánlattevő telephelye Dévaványán van, a másik ajánlattevőé pedig Mezőberényben. A 

szállítási költség természetesen alacsonyabb a dévaványai ajánlat elfogadása esetén.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kürti Béla mezőgazdasági ügyintézőnek 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 határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következő: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Dévaványa Város Önkormányzat 

tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza vetőmag beszerzése”- re 

vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza 

vetőmag beszerzése” eljárás eredményeként Agro-Déva Kft. (5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 27.), Nagy Árpád (5650 Mezőberény, Thököly út 94.) és Szűcs Tibor Imre 

(5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 

zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza 

vetőmag beszerzés” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az 

Agro-Déva Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 27.), mint legalacsonyabb összegű 
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nettó – 65.000,- Ft/tonna (telephelyi átadással) áras ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, 

ugyanis a Nagy Árpád (5650 Mezőberény, Thököly út 94.) vállalkozó telephelye 

Mezőberényben van, így a szállítási díj jóval magasabb összeget érne el, mint 

Dévaványai telephelyű ajánlattevő esetén, hiába egyezik meg a két ajánlattevő nettó 

áras árajánlata. 

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

Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza 

vetőmag beszerzés”-re irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa, valamint a szállítási szerződés megkötésével.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat 

210/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Dévaványa Város Önkormányzat 

tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza vetőmag beszerzése”- re 

vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 

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

Város Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza 

vetőmag beszerzése” eljárás eredményeként Agro-Déva Kft. (5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 27.), Nagy Árpád (5650 Mezőberény, Thököly út 94.) és Szűcs Tibor Imre 

(5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 

zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

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

Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza 

vetőmag beszerzés” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az 

Agro-Déva Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 27.), mint legalacsonyabb összegű 

nettó – 65.000,- Ft/tonna (telephelyi átadással) áras ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, 

ugyanis a Nagy Árpád (5650 Mezőberény, Thököly út 94.) vállalkozó telephelye 

Mezőberényben van, így a szállítási díj jóval magasabb összeget érne el, mint 

Dévaványai telephelyű ajánlattevő esetén, hiába egyezik meg a két ajánlattevő nettó 

áras árajánlata. 

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

Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza 

vetőmag beszerzés”-re irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről 

tájékoztassa, valamint a szállítási szerződés megkötésével.   

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos  

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Polgárőrség Egyesület azzal 

a kérelemmel fordul a Képviselő-testület felé, hogy egy fő foglalkoztatásához - amely 

2014.05.07-2014.08.31-ig tart - a támogatáson felüli részt, mint önerőt biztosítsa. A 

támogatáson felüli rész 50.249,- Ft. A kért támogatási összeg 50.000,- Ft.  

Jelenleg a költségvetésben 60.000,- Ft szabad előirányzat van.  
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Az előterjesztéshez csatolva van a polgárőrség kérelme.  

A kérelem mellett megtalálható továbbá a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 

A polgármester javasolja, hogy az 50.000,- Ft összegű támogatást ítéljék meg a Dévaványai 

Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 50.000,- Ft 

támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

211/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat.  

 

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

Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 50.000,- Ft támogatást nyújt. A támogatás 

2014. évben a közfoglalkoztatás megvalósításához az önerő részt biztosítja.   

 

A Képviselő-testület a támogatást a 2014. évi költségvetésben Egyéb működési célú 

támogatások előirányzat terhére biztosítja.  

 

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

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

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

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

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

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

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a „Békés megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott 2/2014.(I.23.) Képviselő-

testületi határozat módosítására vonatkozik. 

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2014. január 23-án 

megtartott ülésén a 2/2014.(I.23.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy elfogadja a 

„Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt önerejének 

igazolását a Támogatási szerződés 2. sz. módosításának megfelelően, az alábbiak szerint. 

 A Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben megvalósuló KEOP-1.3.0/09-11 

Ivóvízminőség-javítás projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége 

a Támogatási szerződéssel 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft, míg a 

támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének a 88,445729 %-a, de legfeljebb 
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33.662.749.515,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 

mindösszesen: 4.397.595.394,- Ft, mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet szerint a 

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás [Gesztor: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város] a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulásainak Konzorciumához tartozó hatvanhat önkormányzat nevében 

pályázatot nyújtott be 2014. február 21-én (Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 

Főosztály) a saját forrás BM EU Önerő Alapból történő 100 %-os támogatására.  

A hivatkozott döntés 1. pontja alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-

2012-0009 azonosító számú projekt önkormányzati önrészeként a 2014. évi költségvetésében 

33.458.305,- Ft, a 2015. évi költségvetésében 61.969.515,- Ft, összesen 95.427.820,- Ft 

összeget elkülönít. 

Időközben a Kormány az 1186/2014.(III.28.) Korm. határozatában a KEOP-1.3.0/09-11-

2012-0009 azonosító számú „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című nagyprojekt 

támogatási intenzitás növelésének a jóváhagyásáról döntött („a változások értelmében azonos 

elszámolható költséggel növekszik a támogatási intenzitás és a projekt támogatási összege, 

ugyanakkor csökken a kedvezményezettet terhelő önerő”), továbbá hozzájárult, hogy a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a projekt Támogatási szerződésének 3. sz. módosításához 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

Az említett Kormány határozatra és a Támogatási szerződés 3. sz. módosítására figyelemmel 

az előterjesztés mellékletét képezi az M/41/2014 iktatószámú kimutatás, amely az érintett 

hatvanhat önkormányzatra vonatkozóan tételesen mutatja be az önkormányzatokra jutó 

önerők összegét, az átlagos vízigény [m
3
/év] alapján megosztva. Ebből megállapítható, hogy 

Dévaványa város összesen (2014/2015. év) 91.114.747,- Ft önerő jut. 

A vállalt önrész összegének a változása miatt szükséges a Képviselő-testület 2/2014.(I.23) Kt. 

számú határozatának módosítása. 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

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

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat 

212/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2/2014.(I.23.) Kt. 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett 

pontjainak a változatlanul hagyásával:  

Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt 

önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 

Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 

A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 

A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  

A projektnek az 1746/2013.(X.17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 

1937/2013.(XII.13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása], 
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továbbá 1186/2014.(III.28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 3. sz. 

módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a 

Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A 

támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,967950 %-a, de 

legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.  

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 

4.198.836.281,- Ft, amelynek 100%-ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a 

BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 

számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 

rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 

 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 
2014. év 

(forint) 
2015. év 

(forint) 

Dévaványa  

Város Önkormányzata 
91.114.747 61.003.940 30.110.807 

 

Határidő:    azonnal 

Végrehajtásért felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető távozott a képviselő-testületi ülésről.  

 

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatásként elmondja, hogy a mezőgazdasági 

ügyintéző szerint szükség volna egy 520-as tárcsa beszerzésére, amely nagyjából 5 millió 

forintos összeget jelent. 

A rendkezelő és bálázó gép beszerzésére vonatkozó eljárást eredménytelennek nyilvánították. 

A visszakerült földterületek megművelési miatt van szükség a tárcsa beszerzésére, mert 

amivel eddig dolgoztak, az csak kölcsönbe volt az Önkormányzatnál. Megkérdezi a 

jelenlévőket, hogy javasolják-e a tárcsa beszerzését? 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – úgy gondolja, hogy jó 

ötlet a tárcsázó beszerzése, hiszen a munkálatok elvégzéséhez szükséges.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a lucerna betakarítását követően, 

megkezdik a talaj lazítását azon a területen. 

A polgármester elmondja, hogy június 28-án komolyzenei koncert megtartására került sor, az 

Arco zenekar előadásában. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. 

A polgármester megkérdezi, hogy a van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 

előtt? 

Földi Imre képviselő – a belterületi utak megvalósításával kapcsolatban szeretne néhány 

mondatban tájékoztatást kapni.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a tervező legkésőbb július végéig vállalta 

a tervek átadását. Mindegyik utcára vonatkozóan megkérték a terveket. A tervek elkészülése 

után tudnak tovább lépni az ügyben. 

Az irodavezető a közkifolyók visszakapcsolása kapcsán elmondja, hogy a testület 6 

közkifolyó visszakapcsolásáról döntött, 5 már működőképes, a 6-hoz alkatrész beszerzése vált 

szükségessé, amely néhány napon belül szintén üzemképes lesz.   

Az irodavezető elmondja azt, hogy a járdafelújítások folyamatban vannak. A ravatalozó 

urnafalánál is folynak a munkálatok. Felújítás alatt áll az Eötvös úti óvoda vizesblokkja is, 

amely augusztusra el fog készülni. 
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A sportpálya kapcsán elmondja, hogy tervezett munkálatokkal végeztek, már csak a takarítás 

van hátra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezető tájékoztatását.  

A jelenlévők véleményét kéri a tekintetben, hogy a Kossuth utcai járdafelújításnál és a 

ravatalozónál hogyan induljanak el? 

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – véleménye szerint, ha 

a közfoglalkoztatás keretében ezeket a munkálatokat nem tudják elvégezni, akkor ajánlatokat 

kell kérni cégektől a kivitelezésre.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy július 31-én 100 fő közfoglalkoztatottnak 

lejár a munkaszerződése. Nem lehet tudni még, hogy mikor tudják őket újból foglalkoztatni. 

Az előzetes tájékoztatás szerint szeptember 1-től újból lesz közfoglalkoztatási program.  

Elmondja, hogy van egy állandó brigád, akik az ilyen jellegű munkálatokat végzik.  

A polgármester elmondja, ha 100 főnek lejár a szerződése, akkor marad még 86 fő a 

közfoglalkoztatásban, akik között vannak szakemberek is. El kell dönteni, hogyan szeretnék a 

megvalósításokat saját beruházásban, vagy külsős céggel. Elmondja, hogy pályáztatás útján 

szeretnék, akkor az ezzel kapcsolatos munkálatokat el kell kezdeni.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a meg lévő brigád le van terhelve, nem 

tudnak mindent egyszerre kivitelezni, valamint szeretné azt, ha folyamatosan lenne munkájuk. 

Az óvodai vizesblokkok felújítása kapcsán tudni kell, hogy hiába tudnának belekezdeni egy 

másikba, nem kapnak rá annyi időt, amennyi szükséges volna a munkálatok elvégzéséhez. 

Kettő brigád folyamatosan dolgozik a járdafelújításokon, a harmadik brigád pedig a többi 

munkát látja el a felújítások során. Szót ejt a járda felújítási folyamatról, a pályázati kiírás 

tartalmáról. 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – kérdésként teszi fel, 

hogy mennyi pénzből lehet a ravatalozónál lévő urnafalat bővíteni? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, mik a lehetséges anyagok és annak költségei. 

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

Művelődési Ház udvarán végzett betonozási munkálatokról és annak költségeiről. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, ha a Kossuth utca gyalogjárdáját térkővel 

rakják ki, akkor annak hibája nem lehet. Megjegyzi, hogy térköves burkolás esetén az Árpád 

úttól a Hunyadi utcáig lenne célszerű a megvalósítás. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy azért a Hunyadi utcáig indokolt, mivel ott 

található a civil ház, és oda sokan járnak. Így a fontosabb részek beleesnének, a piac, illetve 

az óvoda előtti rész is. Ettől függetlenül úgy véli, hogy vannak ennél rosszabb járdaszakaszok 

is a településen.  

Kanó József képviselő – javaslata, hogy mindenképpen készüljön kalkuláció az esetleges 

lehetőségekről, legyen összehasonlítási alapjuk. Egyetért a polgármesterrel, szerinte is vannak 

rosszabb járdák a városban, mint a Kossuth utcai, nem feltétlenül kellene ezt a szakaszt 

előrébb venni.  

Tény, hogy a piac miatt sokan járnak arra, de azon kívül nem túl forgalmas utcáról van szó. 

Minden pénz kérdése, ezért is döntöttek néhány hónapja a simított betonnal történő 

megvalósítás mellett, hiszen az kevesebb összegbe kerülne, mint a térköves burkolás. A 

érburkolat szebb, stabilabb, de annak az ára is magasabb. Készüljön kalkuláció, hogy melyik 

szakasz mennyibe kerülne. 

Feke László műszaki irodavezető – hozzáteszi, hogy ha betonból lesz, akkor szeretné, hogy 

szakcég készítse el, ami jelentős munkadíjjal is járna. Amennyiben térburkolat mellett dönt a 

testület, akkor annak nem lesz munkadíja, de az anyag fog többe kerülni.  

Elmondja, hogy tájékoztató árajánlatokat fog kérni.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – a térburkolat sokkal esztétikusabb, mint a betonból készült, azonban nem látja 

indokoltnak, mivel betonhoz fog csatlakozni a többi utcánál. Maradjanak a betonnál, a 

költsége is kevesebb. 

Valánszki Róbert polgármester – összegzésként elmondja, hogy akkor maradnak az eredeti 

elképzelésnél, kiírásra kerül a pályázat a megvalósításhoz.  

Megkérdezi, hogy kinek van még bejelentése? 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

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

született-e már arról döntés, hogy melyik cég végzi majd a Kulich Gyula utca aszfaltján a 

próbafúrást? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy beszélt a Gold Partner Kft. ügyvezetőjével 

ennek kapcsán. Elmondása szerint június 30-án elvégzik a garanciális javításokat. Szól a 

próbafúrásról.  

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

szerződésben foglaltak szerint a vállalkozó kötelessége fizetni a fúrásnak a díját.  

Feke László műszaki irodavezető – véleménye szerint nem rendelhetnek meg fúrást valakitől 

úgy, hogy azt majd egy harmadik személy fogja kifizetni. Később át lehet számlázni, de a 

megrendelőnek kell kifizetnie.  

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a Futizo Kft-vel végeztessék el a fúrásokat, 

a fúrási pontokat ki kell jelölni. A műszaki irodavezető egyeztessen időpontot a munkálatok 

elvégzésére. A próbafúrás eredményének ismeretében, ahol nincs meg a kellő vastagság, oda 

rendeljenek majd hivatalos fúrást.  

A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – elmondja, hogy a lakosok kérdése, hogy a postán túl lévő gyalogosátkelő 

áthelyezésére lenne-e lehetőség, célszerűbb lenne a postával szemben.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy erre nincs lehetőség, mivel a postával 

szemben gépjárműparkolók lesznek és ott nem lehet, majd a megvalósítás befejezését 

követően átjárni.  

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

képviselő – megköszöni a választ.  

Szintén lakossági megkeresést tolmácsol.  

Az Eötvös út és a Deák Ferenc út sarkán 1-2 ingatlan előtt nincs kiépítve a csapadékvíz-

elvezető árok.  

Mi ennek az oka? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az a szakasz nem is volt benne a tervben, 

hiszen két irányba is elfolyik onnan a víz 2 öblözeten keresztül. Azért maradt meg az eredeti 

formájában, mert ott nem lehet átmenni egyik öblözetből a másikba. Más utcákban is van 

ilyen megoldás, nem ez az egyedüli eset. A műszaki irodavezető kitér ennek a megoldásnak a 

műszaki indokoltságára néhány szóban.  

Úgy gondolja, ha a jövő évben is megmaradnak ezek a közfoglalkoztatottakból álló brigádok, 

akkor ilyen feladatokat el lehet majd végeztetni velük.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, hogyan áll a 

Madách utcán a csapadékvíz elvezető kijavítása? 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a kivitelező magára vállalta a hibát, meg 

fogja csinálni.  

Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy mikor fog ez megvalósulni?  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, jegyzőkönyv készült arról, hogy a kivitelező a 

hibát elismerte.  
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Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy sürgessék meg a kivitelezőt, hogy a hibát 

minél előbb javítsa ki.   

 

Nyuzó Marietta képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 

ismételten 7 fő.  

 

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

képviselő – kérdése, hogy a Strandfürdő előtti ároklefedése meg fog-e történni? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy legutóbb abban maradtak, hogy más 

megoldást kell keresni. 

Feke László műszaki irodavezető – hozzáteszi, hogy amilyen döntés születik, a szerint 

cselekszenek.  

Valánszki Róbert polgármester – javaslat volt, hogy a téli bejárót kellene bővíteni. Arra 

kellene valamilyen megoldást találni.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a bejáró nagyobbik része közúti területen, 

míg a kisebbik része Önkormányzati területen van. A közút részéről voltak kint, akik 

egyértelműen azt mondták, hogy vízjogi létesítési engedély mindenképpen szükséges, amely 

nélkül csak abban az esetben járulnak hozzá, ha minimum 80-as méretű áteresszel dolgoznak. 

Megjegyzi, hogy az áteresz métere 15.000,- Ft körül van. Megjegyzi, mivel nagy elemekről 

van szó, ezért nehéz volna önkormányzati kivitelezésben megoldani a munkálatokat, nem 

lehet ilyen nagy tömegű elemeket kézzel mozgatni.  

Elmondja, hogy mivel vízjogi létesítési engedély köteles a kivitelezés, ezért elsősorban azt 

kell eldönteni, hogy megrendeljék-e a tervet. 

Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint beszéljék át, hogy mi lenne a 

legcélszerűbb megoldás, a következő ülés alkalmával hozzák meg a döntést.  

Feke László műszaki irodavezető – véleménye, ha a testület a megvalósítás mellet dönt, 

akkor erre vonatkozóan is ajánlatot kellene kérni, amit meg lehetne tenni a járdafelújítással 

kapcsolatos ajánlatkérés során.  

Valánszki Róbert polgármester – egyetért az irodavezetővel, valóban egyszerre meg lehetne 

kérni az ajánlatokat. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az utómunkálatokat már végezhetné az 

Önkormányzat.  

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

képviselő – véleménye szerint a 60 méteres szakasz lenne indokolt, amiről eddig is beszéltek. 

A téli bejáró alkalmas arra, hogy a mozgássérültek használni tudják. Ettől a bejárótól kellene 

az új bejáróig megcsinálni.  

Feke László műszaki irodavezető – ismerteti a műszaki folyamatokat, megoldásokat. Kérni 

fog rá egy tájékoztató árajánlatot. 

Valánszki Róbert polgármester – erre még vissza fognak térni, javasolja, hogy a témát zárják 

le.   

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

képviselő – kérdése, hogy a Kossuth úton a járda betonból fog készülni, vagy térkőből? 

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy már volt róla szó, 

hogy betonból fog készülni, szakcég fogja kivitelezni, amelyre árajánlatot fognak kérni. 

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

képviselő – elmondja, hogy a fürdőben a medencék leeresztésekor az árokban a vízszint 

megemelkedik és nem az átereszen folyik el, hanem mellette, visszafolyik. A termálvizes 

medencéből 2,5 óra alatt folyik le a víz. Szükséges lenne az árkokat kitakarítani legalább a 

vízmű telepig, annak érdekében, hogy a víz gyorsabban tudjon elfolyni.  
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Feke László műszaki irodavezető – meg fogja nézni a lehetőséget az árok kitakarítására 

vonatkozóan. A vízmű telep és az Autóscsárda között van egy nagy átmérőjű áteresz a 

közútra, amely az utcáról kifolyó nagy mennyiségű vizet viszi el. A föld alatt akkora átmérőjű 

csapadékvíz csatorna van, aminek a szintje alá már nem mehetnek.  

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

képviselő – elmondja, ha gyorsabban tudnák leengedni a termálvizes medencét, akkor reggel 

is időben meg tudnák tölteni, elkerülve ezzel a folyamatos panaszokat.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek 

bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

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, 

kitüntetési, illetve 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-1/23-6/2014. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-10. 

oldallal bezárólag.  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 17
20 

órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester           jegyző 

 


