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I-1/9-20/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 

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

 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 

   Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő 

   Dékány József  képviselő 

 

Távolmaradt:  dr. Ágoston Sándor  képviselő 

Kiss Károly   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  

 

 

Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási 

irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Budai Sándor lakossági képviselő. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Elmondja, hogy dr. Ágoston Sándor, Kiss Károly, Nyuzó Marietta és Séllei Zsigmond 

képviselők jelezték, hogy a mai ülésen más egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem tudnak 

részt venni. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület tagjainak több, 

mint fele megjelent az ülésen.  

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Előadó: Balogh Csilla jegyző  

 

2. Az üzletek éjszaki nyitva tartásának szabályozásáról döntéshozatal 

Előadó: Balogh Csilla jegyző 
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3. Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül 

helyezése  

Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 

4. Bejelentések 

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

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

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

252/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 28-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Előadó: Balogh Csilla jegyző  

 

2. Az üzletek éjszaki nyitva tartásának szabályozásáról döntéshozatal 

Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 

3. Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül 

helyezése  

Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 

4. Bejelentések 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amelynek keretében meg 

kell választani a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. 

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére, hogy röviden foglalja össze az 

előterjesztésben leírtakat.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 23. §-a alapján: 

„A helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat 

képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon 

választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.” 

A törvény 25. §-a alapján: 
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„A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy 

szavazással dönt a képviselő-testület.” 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a törvény 28. § (1) bekezdése értelmében: 

„A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát 

állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg.” 

A választási törvény értelmében a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait legkésőbb 

2014. augusztus 31-ig kell megválasztania a képviselő-testületnek akikre az alábbiak szerint 

tesz javaslatot a jegyző: 

A Dévaványai Helyi Választási Bizottság tagjának 

- Dr. Hegedűs István Dévaványa, Árpád u. 10. 

- Fekete András Dévaványa, Köleshalmi u. 14. 

- Tóth Erika Dévaványa, Körösladányi u. 68. 

Póttagjának:   

Kárpáti Zsuzsanna Margit Dévaványa, Árpád u. 46/1. 

Rizmann Józsefné Dévaványa, Szeghalmi u. 13. szám alatti lakosokat javasolja 

megválasztani. 

A jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a törvény 33. § (3) bekezdés értelmében a 

helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 

megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott tagjának megbízatása a választás 

végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. 

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  

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 ülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolják a 

határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a 

alapján a Dévaványai Helyi Választási Bizottság tagjának 

Dr. Hegedűs István Dévaványa, Árpád u. 10. 

Fekete András Dévaványa, Köleshalmi u. 14. 

Tóth Erika Dévaványa, Körösladányi u. 68. 

póttagjának 

 Kárpáti Zsuzsanna Margit Dévaványa, Árpád u. 46/1. 

 Rizmann Józsefné Dévaványa, Szeghalmi u. 13.  

szám alatti  lakosokat válasszák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

253/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Dévaványai Helyi Választási Bizottság 

tagjának: 
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Dr. Hegedűs István  Dévaványa, Árpád u. 10. 

Fekete András  Dévaványa, Köleshalmi u. 14. 

Tóth Erika   Dévaványa, Körösladányi u. 68. 

póttagjának: 

 Kárpáti Zsuzsanna Margit  Dévaványa, Árpád u. 46/1. 

 Rizmann Józsefné   Dévaványa, Szeghalmi u. 13.  

szám alatti  lakosokat választja meg. 

 

Felelős: - 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely az üzletek éjszaki 

nyitva tartásának szabályozásáról szóló előterjesztés megvitatása.  

A polgármester elmondja, hogy a jegyző négy alternatívát dolgozott ki a rendelet 

módosítására vonatkozóan. 

Megadja a szót Balogh Csilla részére, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

Balogh Csilla jegyző – az előterjesztésben leírta azt a jogszabályi hátteret, amely 

felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének arra vonatkozóan, hogy 

rendelettel szabályozhatja az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét. Bemutatta, hogy a jelenleg 

hatályos önkormányzati rendeletben milyen módon került szabályozásra.  

A továbbiakban ismerteti, hogy mely üzletek vezetői kérték az évek során, hogy az 

Önkormányzat módosítsa a rendeletét oly módon, hogy meghatározott számú esetben tovább 

lehessen nyitva az adott üzlet, mint éjjel 2 óra. Másik oldalról jelen van a környéken lakók 

kívánsága és véleménye is.  

dr. Ágoston Sándor képviselő kérte a jegyzőt, járjon annak utána, hogy a szomszédos 

településeken milyen jogszabály vonatkozik az üzletek éjszakai nyitva tartására.  

A jegyző elmondja, hogy Gyomaendrődnek, Füzesgyarmatnak, Szarvasnak, Körösladánynak 

és Szeghalomnak nincs erre vonatkozó önkormányzati rendelete.  

Elmondja, hogy legközelebb Békés városának van ilyen jellegű rendelete, amelyben ők is 

meghatároztak egy általános nyitvatartási rendet, de lehetővé tették azt, hogy bizonyos 

alkalmakkor ettől el lehessen térni. Ez az előterjesztésében a 3. alternatívában szerepel.   

Ennyivel kívánta kiegészíteni a leírtakat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Budai Sándor lakossági képviselő részére. 

Budai Sándor lakossági képviselő – köszönti a jelenlévőket. 

A Harmadik Félidő Söröző szomszédságában élő lakosként elmondja, hogy sok esetben nem 

tartják be a nyitvatartási időt, amely nagyban megnehezíti az ő és családja éjszakai nyugalmát. 

Több esetben értesítette a rendőrséget. Előrelépést nem tapasztalt a nyitva tartás betartásával 

kapcsolatban, válaszként azt kapta, hogy az üzletnek engedélye van a nyitva tartásra.  

Ennyit kívánt elmondani a jelenlévőknek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat a lakossági képviselőnek. 

A polgármester elmondja, hogy írásos bejelentés kell, hogy érkezzen a jegyzőhöz, akkor tud 

az Önkormányzat írásos értesítőt küldeni erről a rendőrségnek. Ha erről bejelentés érkezik, 

annak következménye kell, hogy legyen. 
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Budai Sándor lakossági képviselő – több alkalommal volt példa arra is, hogy felhívta a 

rendőrséget, de hiába, mivel nem jelentek meg a vendéglátóegységnél ellenőrzés céljából.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, ha az Önkormányzat értesítőt küld a rendőrség 

számára, akkor annak átvételét a tértivevény bizonyítja, és ez alapján le tudják folytatni a 

rendelet szerinti eljárást. A lakosok sérelmére elkövetett cselekményekkel az Önkormányzat 

nem tud foglalkozni, az a rendőrség ügye. 

Budai Sándor lakossági képviselő – elmondja, ha túlzottan elnyújtják a nyitva tartást, csak 

akkor szokott a rendőrséghez fordulni.  

Valánszki Róbert polgármester – jogszabály tartalmazza, hogy ha a nyitvatartási idő vége 

előtt 1 perccel kérik ki az italt, akkor azt a kiszolgálónak kötelessége kitölteni és megvárni, 

amíg azt elfogyasztják, ezzel nem mehet szembe az önkormányzati rendelet.                             

Budai Sándor lakossági képviselő – ő megérti, hogy a vendég az italt megissza, neki a 

hangoskodással van gondja.  

A legutóbbi esetben élőzene volt a kocsmában, szintén túllépték a nyitvatartási időt, de a 

rendőrség ebben az esetben sem tett semmit. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy ha bizonyítási eljárást kell lefolytatni, akkor nehéz 

lesz bárkinek az igazát bizonyítani, hiszen csak a lakos és az üzemeltető tudja ismertetni a 

történteket, hiszen a rendőrség részéről senki nem volt kint, aki meg tudná erősíteni 

valamelyik fél állítását.  

Budai Sándor lakossági képviselő – azokban az esetekben értesítette a rendőrséget, amikor 

túllépték a nyitva tartási időt, a kiérkező rendőr láthatta, hogy nyitva van az üzlet, a 

jegyzőkönyvbe mást nem írhatott. 

Valánszki Róbert polgármester – szükséges, hogy jelen legyen egy rendőr, aki hivatalos 

jelentést tud készíteni az üzlet nyitva tartásának nem betartásáról.  

Novák Imre alpolgármester – közbevetőlegesen hozzáteszi, hogy lehetne alkalmazni a 

szóban forgó területen egy térfigyelő kamerát. 

Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja – 

elmondja, hogy megoldható az, hogy egy darab kamera kerüljön felszerelésre az érintett 

helyen, hiszen vannak már erre alkalmas készülék.  

Valánszki Róbert polgármester – kérdéses, hogy figyelhetik-e az üzletet. 

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

képviselő – meglátása, hogy nem az üzletvezetővel van a lakossági képviselőnek problémája, 

hanem a vendégekkel, hiszen ők hangoskodnak. 

Budai Sándor lakossági képviselő – ez igaz, de az ő feladata volna a nyitvatartási idő 

betartatása. Sok esetben a vendéglátóegységből távozók zavarják nyugalmukat pl. 

hangoskodással, valamint szétdobálják a csikket, amelyekből az udvarára is kerül.  

Ezeket a tényeket nem tudja bizonyítani, hiszen engedély nélkül nem készíthet fotókat.  

Véleménye szerint, ha minden hétvégén időben bezárnának, a vendégekkel sem volna ennyi 

probléma. 

Valánszki Róbert polgármester – az elhangzottakból megállapítható, hogy nem csak a 

vendégekkel, de a személyzettel is problémája van a lakossági képviselőnek.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a témával kapcsolatban? 

Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 

Novák Imre alpolgármester – a rendzavarás visszaszorításának érdekében az egy darabos 

kamera felszerelése jó ötlet volna, amennyiben az nem sért jogszabályt, a bizonyítási eljárást 

megkönnyítené. Az önkormányzati rendeletben szabályozott nyitvatartási rend betartása 

mindenkinek kötelező. 

Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja – 

kérdése, hogy változott-e az üzlet besorolása az elmúlt években? 

Balogh Csilla jegyző – nem tud ilyen változásról. 
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Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja – 

lehetséges-e rendelettel szabályozni, hogy a lakóövezetben lévő zenés szórakozóhely más 

kategóriába essen? 

Balogh Csilla jegyző – a bizottsági tag felvetésére elmondja, nincs olyan kategória, hogy 

zenés szórakozóhely. A település rendezési tervében meg van határozva, hogy az a 

településrész milyen övezetbe tartozik.  

Kanó József képviselő – elmondja, ha az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetek közül a 

3. alternatívát veszik figyelembe, akkor annak alapján legalább keretek közé lenne szorítva, 

illetve bejelentési kötelezettsége volna a jegyző felé a vendéglátó egység üzemeltetőjének. 

Amit a lakossági képviselő jelzett, az már valóban garázdaság, amit már az Önkormányzat 

nem tud kezelni. A jelenleg hatályos rendeletben foglaltakat túllépi a vendéglátós, nem veszi 

figyelembe a megszabott nyitvatartási rendet, korlátozni kellene. A kisebb üzletek nem lépik 

ezt túl, de ahol olyan vendégkör alakult ki, ott igény van rá. Ezt az igényt kellene nekik 

megfogalmazni és rögzíteni a rendeletben. A képviselő az előterjesztésben szereplő 3. 

alternatívát tartja elfogadhatónak.  

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 ülésén részletesen megtárgyalta az előterjesztést. 

Bármelyik alternatívát is szavazzák meg, a szomszédságban élők problémáját egyik sem fogja 

megoldani. Valóban elfogadható, ha évente bizonyos számú esetben egy-egy vendéglátó 

egység tovább szeretne nyitva tartani. Azon sem tud az Önkormányzat segíteni, hogy a 

vendégek ne rongálják a szomszédos házakat, vagy kövessenek el garázdaságot, ezt nem 

tudják szabályozni.  

A rendelet tervezet 3. verzióját javasolják megalkotásra a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

A polgármester véleménye is az, hogy a 3. számú alternatíva a legjobb megoldás. A 

lakosságot úgy tudják segíteni, hogy ha bejelentés érkezik részükről a nyitvatartási időn túli 

nyitva tartásról, ami mellett van egy rendőrségi jelentés, akkor a jegyző el tud járni az ügyben. 

Amennyiben rendőrségi jelentés is alátámasztja a lakossági bejelentést, attól kezdve meg kell 

kezdeni az eljárást. 

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

képviselő – meglátása szerint a szolgálatban lévő polgárőrök is ellenőrizhetnék, hogy a 

vendéglátó egységek betartják-e a nyitva tartást, ha nem, jelzéssel élhetnek akár a rendőrség 

felé.   

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő javaslatát jó ötletnek tartja, kérni fogják a 

polgárőrség segítségét. Bízik abban, hogy előbb-utóbb be fogják tartani a nyitvatartási időt az 

üzemeltetők, illetve a rendelet megalkotását követően lehetőségük lesz több alkalommal a 

nyitva tartási időt meghosszabbítani.  

Kérdése, hogy évente hány alkalmat határozzanak meg arra vonatkozóan, hogy később 

zárjanak be a vendéglátó egységek?  

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

képviselő – véleménye szerint legyen 12 alkalom/év, amit belátásuk szerint oszthatnak be a 

vendéglátósok. 

Valánszki Róbert polgármester – a vendéglátósok elmondása szerint a május, június és 

december hónapokban van több rendezvény. Ezen időszakokban kellene a hosszabb nyitva 

tartás.  

Véleménye szerint az évi 12 alkalmat is korlátozni kellene úgy, hogy egy hónapon belül csak 

kétszer lehessen nyitva a vendéglátó egység.  
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Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a Vadkacsa üzemeltetője az év minden hétvégéjén 

kéri a másnap 5
00

  óráig való nyitva tartásra az engedélyt, mivel ott diszkó van. 

Kanó József képviselő – meglátása szerint a rendezvényt megelőző 15 napos bejelentési 

kötelezettség túl hosszú, rövidebb időt kellene meghatározni. 

Valánszki Róbert polgármester – a bejelentési kötelezettségre javasolja a 8 napot. Ebben az 

esetben lesz elegendő idő kiküldeni az értesítést a rendőrség és a vendéglátó egységek 

szomszédjában élők részére is.  

Balogh Csilla jegyző – a 10 napot reálisnak tartja, így a lakosságot a rendezvény megtartása 

előtt 8 nappal értesíteni tudják. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a hozzászólásokat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával az előterjesztésben szereplő 3. verzió szerint, az elhangzott módosításokkal 

együtt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás  nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

22/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét 

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy szükséges módosítani a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 16/2014.(V.30.) 

önkormányzati rendeletet. 

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a rendelet megalkotását a 3-as verzió szerint. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük 

jogkövetkezményeiről szóló 16/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításával a 

bizottsági javaslatnak megfelelően kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
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Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

23/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és  

megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 

16/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely az ivóvíz-ellátási 

és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos.   

A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére. 

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az Alföldvíz Zrt. egy körlevelet juttatott el a 

szolgáltatási körébe tartozó települési önkormányzatokhoz. A körlevélben leírja, hogy a 

Társaság az elmúlt hónapokban több tucat település képviselő-testülete által megalkotott 

rendeletet tanulmányozott át. Vizsgálatuk a képviselő-testületek által a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve annak végrehajtására kiadott 

58/2013.(II.27.) Kormányrendelet hatályba lépését megelőzően meghozott, a testületek által 

ez idáig hatályon kívül nem helyezett díjrendeletek tartalmi elemzésére is kiterjedt. Az 

Alföldvíz Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állásfoglalását is kikérte 

a magasabb szintű jogszabályok és a velük sok esetben ütköző önkormányzati rendeletek 

alkalmazásával kapcsolatban. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állásfoglalását az előterjesztésben 

leírta, azt most nem kívánja ismertetni.  

Elmondja, hogy az önkormányzat az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás 

díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 25/2008.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet hatósági ármegállapításra vonatkozó részét, illetve azon túl is a 

rendelet javarészét hatályon kívül helyezte 2012. január 26-án tartott ülésén, viszont a 

rendelet megmaradt részei is (mindössze két szakasz) felesleges szabályozást tartalmaznak, 

hiszen azok már nem állnak összefüggésben a rendelet címével.  

A jegyző kéri, hogy a Képviselő-testület tegyen eleget az Alföldvíz Regionális Viziközmű-

szolgáltató Zrt. kérésének és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

állásfoglalásában leírtaknak, ezáltal helyezze teljes egészében hatályon kívül a 

25/2008.(XI.28.) önkormányzati rendeletet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 

Megadja a szót Dékány József részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolják a 

rendelet hatályon kívül helyezését.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
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Aki egyetért az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 

és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 25/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint 

az azt módosító 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

 

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

24/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 

tartalmazza.  

Elmondja, hogy az első bejelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tervben „a szabad kapacitás 

terhére végzett mezőgazdasági feladatok ellátásáról, jövedelmezőségéről, a 2013. évi 

költségvetésre gyakorolt hatására pénzforgalmi szempontból” című ellenőrzésről szóló 

tájékoztató megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv a jelenlévők részére 

megküldésre került, ami alátámasztja azt az elképzelést, hogy a mezőgazdaságot valamilyen 

formában ki kell szervezni. Erre nézve már történt elmozdulás, megkérték a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivataltól az állásfoglalásukat arra nézve, hogy amennyiben ezt még 

valamilyen önkormányzati intézményben, részben önállóan kiszerveznék, akkor abban az 

esetben megkaphatnák-e azokat a támogatásokat, melyeket eddig is kaptak.  

Az Államkincstár akadályát nem látja annak, hogy részben önálló intézményt alapítsanak.  

Kitételük az, hogy valamilyen közfeladatot kell, hogy ellásson az intézmény.  

Ezt úgy tudják megoldani, ha a közfoglalkoztatás mezőgazdasági részét, a kertészetet az 

intézményhez kapcsolják, a kettő együtt egy vezetés alatt történne. Elképzelése szerint az 

intézményvezető Dékány László mezőgazdász lenne. Erről még a későbbiek során 

egyeztetnek. Leghamarabb 2015. március 1-vel tudják megalapítani ezt a részben önálló 

intézményt, mivel a kertészetben dolgozóknak addig van munkaszerződésük.  

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

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére. 

Kanó József képviselő – elmondja, hogy tanulmányozta a kiküldött előterjesztést és 

érdekesnek találta a megközelítést a gabonaértékesítést érintően. Úgy gondolta ez idáig, hogy 

amikor a gabonát értékesítették akkor jó döntést hoztak. Most azonban a gabonaárak 

emelkedtek. Persze ez változó, akár csökkenhetett is volna. Ezzel a megállapítással nem ért 

egyet.  

A hatékonyságról és a gazdaságosságról elmondja, hogy nehezen mérhetőek, közgazdaságilag 

nem igazán követhető. Meg kell találni a megfelelő megoldást a mezőgazdaság 

működtetésére. Az is elképzelhető, hogy a későbbiekben fel kell majd hagyni azzal a 
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gyakorlattal, ami eddig működött és viszonylag jól. Mindenképpen törekedni kell egy 

hatékony gazdálkodásra, ami a támogatásokon túlmenően produkál plusz pénzeket.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselőnek az elmondottakat. Annál is 

inkább törekedni kell a későbbiekben a hatékony gazdálkodásra, mivel a napokban 

megkeresték a Magyar Horizont Kft.-től, és elmondták, hogy egy kútnak a kitermelési ideje 5-

7, maximum 10 év. Dévaványán már a hetedik évnél járnak, így már a jövő évben 20 %-kal 

kevesebb iparűzési adót fognak fizetni. Számolni kell az önkormányzatnak azzal, hogy pár 

éven belül a Kft. által fizetett iparűzési adó nem fog megjelenni. Ezt tájékoztatásképpen 

említette meg.  

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

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – úgy gondolja, hogy ami le van írva a 

jegyzőkönyvbe, azzal eddig is tisztában voltak. Ez idáig nem tettek lépéseket arra 

vonatkozóan, hogy ez másképp működjön. Amit a polgármester elmondott az igaz, az 

előterjesztésben leírta, hogy a kezdő lépések megtörténtek, megküldték az állásfoglalást kérő 

levelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a támogatás kérdésének ügyében, 

amit a saját területekre modellezett. A nyilvántartások valóban nem a legjobbak. A 

költségvetési számvitel ebben a formában nem alkalmas, nem különül el teljesen a 

mezőgazdaság.  

Úgy gondolja, ha a továbbiakban is intézményi formában lesz, de teljesen elkülönítve, saját 

bankszámlával fog rendelkezni nagyobb odafigyeléssel, akkor az egész átláthatóbbá válik. 

Megjegyzi, hogy 11 dossziényi anyagot másoltak le az ellenőrzést végzők számára.   

Példaként említi, hogy a juhállomány eladása már megtörtént, viszont még mindig nincs 

lehozamolva. Nagyobb odafigyelés kell az elkövetkezendő időben minden oldalról. Bízik 

abban, hogy ha új intézmény lesz, vagy más formában tejesen elkülönítve működtetik a 

mezőgazdaságot, akkor hatékonyan fog működni ez a terület is. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

Földi Imre képviselő – teljesen egyetért a gazdálkodási irodavezető által elmondottakkal. 

Nyilván egy igazgatási feladatokat ellátó intézmény az nem egy mezőgazdasági 

termelőszövetkezet. Nem rendelkeznek olyan nyilvántartási rendszerrel, amellyel ezt meg 

lehetne oldani. Próbálták kihasználni azt, hogy minél kevesebb költséggel dolgozzanak, 

emiatt keveredhetett a Startmunkával.  

Amennyiben a testület egy intézményi rendszert fog létrehozni, akkor társasági adók módjára 

fog adózni, mely több millió forintos tételt jelent majd.  

Úgy gondolja, hogy a mezőgazdaság jól működött, a lehetőségeket úgy használta ki az 

önkormányzat, hogy maximálisan a támogatások megmaradására összpontosított. Ezt az 

elmúlt évek beszámolóiban is lehetett látni.  

A polgármester is említette, hogy állásfoglalás lett kérve az MVH-tól. Tudják azt is, hogy van 

még a Natura 2000 programban olyan támogatási jogcím, amelyeket még nem utaltak le. 

Nyilván ez azért van így, mert benne van még olyan passzus a 61/2009. fvm. rendeletben, 

hogy a költségvetési szerv azt a jogcímű támogatást nem igényelhette, és előfordulhat az, 

hogy ha ezt gyakorlatilag benne hagyják, akkor nem biztos, hogy egy önkormányzat által 

alapított gazdasági intézmény bizonyos támogatásokat igényelhet.  

Alaposan át kell gondolni, hogy ezt a későbbiekben bűvölt területekkel hogyan lehet 

hatékonyan működtetni. Úgy gondolja az sem lesz teljesen tökéletes, mert az önkormányzat 

nem mezőgazdasági termelőszövetkezet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

Megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,  

képviselő – véleménye, hogy az ellenőrzést végző szakemberek sem látták át teljes mértékben 

a gazdálkodás rendszerét, úgy ahogyan azt ők sem látták át éveken keresztül. A tulajdonosi 

szemléletet nagyon hiányolja. A jelenleg működő rendszert sem látja alkalmasnak, ezen 

mindenképpen változtatni kell. A képviselő úgy látja, hogy az önkormányzat rossz gazda.  

Említést tesz az önkormányzat tulajdonában lévő gépek, eszközök tárolásáról, 

karbantartásáról. Szól a tulajdonosi szemléletről. 

A bizottság elnökének véleménye, hogy a bérbe adás útján történő hasznosítás a jó, hiszen 

ebben az esetben a bevétel tervezhető és biztos.   

Meglátása, hogy az önálló intézmény nagy odafigyelést fog igényelni és rengeteg pénzt fog 

felemészteni.  

Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy a képviselő részben jól látja a 

helyzetet, részben nem. Minden egyes mezőgazdasági beszámolónál jelen volt a képviselő is 

és elfogadta azt. Abban igaza van, hogy jelenleg az önkormányzatnál a mezőgazdaság nem jól 

működik, ezért próbálják átszervezni. A közigazgatás és a mezőgazdaság megközelítőleg sem 

azonos fogalom. A jogi környezet sem olyan, hogy ezt a segítse.  

Földi Imre képviselő – egyetért Dékány József képviselő által elmondottakkal.  

Valóban távol áll a közigazgatás és a mezőgazdaság egymástól egy önkormányzaton belül.  

Valánszki Róbert polgármester – mindenképpen változtatni szükséges. A beszámoló 

tökéletes példa arra, hogy a mezőgazdaság ebben a formában nem működik.  

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testület 

felé.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a 2014. évi belső ellenőrzési tervben szereplő „A szabad kapacitás terhére 

végzett mezőgazdasági feladatok ellátásáról, jövedelmezőségéről, a 2013. évi költségvetésre 

gyakorolt hatására pénzforgalmi szempontból” című ellenőrzésről szóló tájékoztatót és az 

abban foglalt megállapításokat tudomásul veszi, valamint bízzák meg a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készítsenek intézkedési tervet 

az új szervezeti formáról való döntést követően határidők és a felelősök megjelölésével kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.   

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

 

Határozat: 

254/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési 

tervben szereplő „A szabad kapacitás terhére végzett mezőgazdasági feladatok 

ellátásáról, jövedelmezőségéről, a 2013. évi költségvetésre gyakorolt hatására 

pénzforgalmi szempontból” című ellenőrzésről tájékoztatót és az abban foglalt 

megállapításokat tudomásul veszi.  
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készítsenek 

intézkedési tervet az új szervezeti formáról való döntést követően határidők és a 

felelősök megjelölésével.   

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy már több alkalommal tárgyaltak az orvosi 

ügyeleti ellátásról. 

Más az OEP, más az ÁNTSZ és más az önkormányzat érdeke.  

A legutóbbi testületi ülésen felhatalmazást kapott arra vonatkozóan, hogy a Sani-Med Kft-vel 

mondja fel az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött szerződést. 

A társulás augusztus 19-ei ülésén képviselte ezt az álláspontot.  

A polgármester elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

az augusztus 19-én tartott ülésén döntött arról, hogy a központi orvosi ügyeletet ellátó Sani-

Med Trans Kft-vel érvényben lévő szerződését azonnali hatállyal rendkívüli felmondással 

megszünteti. 

A társulás elnökének javaslatára elfogadták - annak érdekében, hogy a térségben az orvosi 

ügyelet folyamatosan biztosítva legyen -, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig az 

OroMed Kft-vel kössenek megállapodást. Számítások szerint a közbeszerzési eljárás lejárta 

október 13-a lenne. Elmondja, hogy október 13-án, a választásokat követő napon nincs még 

olyan képviselő-testület egy településen sem, amely döntéshozatalra képes. Meglátása, hogy a 

közbeszerzést ezt követően kívánják lebonyolítani.    

A polgármester röviden szól az OroMed Kft. működéséről.  

A polgármester véleménye, hogy a Mezőberényben működő Békés-Medical Kft-vel kellene 

szerződést kötniük az egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozóan.  

Elmondja, hogy egy jó nevű cégről van szó, országosan elismert orvosok alkotják a 

tulajdonosi kört és a vezetőket. 

A Békés-Medical Kft. kifejezetten azért hozták létre, hogy Békés megyében szolgáltassanak.  

A polgármester elmondja azt is, hogy a Békés-Medical Kft. Gyomaendrőddel is kötött 

szerződést szeptember 1-től kezdődően. Gyomaendrődön a Sani-Med Kft-vel augusztus 15-én 

azonnali hatállyal felmondták a szerződést, így a Békés-Medical Kft. ezen időponttól látja el 

az ügyeleti teendőket.  

A polgármester véleménye, hogy a Békés-Medical Kft-vel kössenek szerződést, habár 

nagyobb összegű kiadást jelent. 

Elmondja, hogy a Sani-Med Kft-nek az OEP finanszírozáson kívül 20,- Ft/hó/lakos összeget 

fizettek, a Békés-Medical Kft. esetében pedig ezen összeg 45,30 Ft/hó/lakos lenne. 

A polgármester úgy gondolja, hogy a településen lakók egészségi állapotának érdeke 

indokolja, hogy az ügyeleti ellátás folyamatos legyen, és bíznak abban, hogy a színvonal is 

magasabb lesz.  

Megjegyzi, jelzést kapott arról, hogy a tegnapi napot az OroMed Kft. ügyeletese már nem 

érkezett meg időben.   

Elmondja, hogy beszélt Dr. Torma Évával a gyomaendrődi szakrendelő főorvosával, aki 

elmondta, hogy meg vannak elégedve a Kft. által nyújtott szolgáltatással. Mezőberény város 

polgármestere csak pozitív dolgot mondott a Kft. munkájáról. Megjegyzi, hogy Eleken is a 

Békés-Medical Kft. látja el az ügyeleti teendőket, mivel a Sani-Med Kft-vel ott is felmondták 

a szerződést.  
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A polgármester beszélt Várfi Andrással Gyomaendrőd polgármesterével és elmondta, hogy a 

testületük hozzájárult ahhoz, hogy csatlakozzanak a gyomaendrődi ügyeleti rendszerhez, 

azzal, ha az ügyeleti ellátás esetén bármilyen probléma merül fel, amely orvost kíván 

Gyomaendrődről fog kiérkezni az orvos, vagy adott esetben Gyomaendrődre kell átmenni. 

Szeptember 1-től pedig a Békés-Medical Kft. változatlan telephelyen a Margaréta Idősek 

Otthonában biztosítja az ügyeleti ellátást Dévaványán.  

A polgármester elmondja, hogy más iratokat kér az OEP, más iratokat kér az ÁNTSZ és más 

iratokat kér a vállalkozó.  

A polgármester elmondja, hogy döntést kell hozni arról a testületnek, hogy nem kívánnak 

csatlakozni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ügyeleti rendszeréhez, valamint arról 

is, hogy a gyomaendrődi orvosi ügyeleti rendszerhez pedig csatlakozni kívánnak.  

A polgármester elmondja, hogy az OEP-nél szeptember 1-el van a forduló nap, ha ezt addig 

nem tudják jóváhagyni, akkor szeptember hónapban OEP finanszírozás nélkül marad a 

település. Ez esetben kb. 1 millió forint kiadást jelent az orvosi ügyelet biztosítása. 

Megerősítették arról az OEP és az ÁNTSZ részéről is, hogy ez nem kivitelezhetetlen, de a 

szükséges iratokat a holnapi nap folyamán be kell csatolni.  

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata meg lesz, Gyomaendőrőd Képviselő-testületének határozata az ígéret szerint meg 

lesz, a feladat-ellátási szerződés megkötésre kerülhet. Ha mégis probléma adódik, akkor 

szeptember hónapban OEP finanszírozás nélkül maradnak.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, volt már arra példa, hogy 

nem kaptak OEP finanszírozást.  

Kanó József képviselő – véleménye szerint kisebb probléma az, ha nem kapnak OEP 

finanszírozást, mintha ellátás nélkül marad a település lakossága.    

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 

által küldött anyagban két határozati javaslat szerepel. Az egyik, hogy a Sani-Med Kft-vel 

azonnali hatállyal mondják fel a szerződést, a másik pedig, hogy az Oro-Med Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. lássa el a szolgáltatást. Dévaványán a Békés-Medical Kft-vel kívánják a 

szolgáltatást ellátni.  

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

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság javaslata, hogy a Sani-Med Kft-vel a szerződést 

rendkívüli felmondással szűntessék meg. 

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

Aki egyetért azzal, hogy a Sani-Med Kft-vel a szerződést rendkívüli felmondással szűntessék 

meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

255/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás Tanácsának (5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.) 

37/2014.(VIII.19.) döntését támogatja, amely arra vonatkozik, hogy a Társulás Sani-

Med Trans Kft-vel (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.) egészségügyi 

szolgáltatás biztosítására kötött 2012. június 4-én illetve, 2012. november 28-án 

módosított, valamint 2014. április 29-én kelt szerződéseket rendkívüli felmondással 

megszűntessék. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás Tanácsát a testület döntéséről értesítse.  

  

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

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 javaslata, hogy ne járuljanak hozzá ahhoz, hogy a 

központi orvosi ügyeleti ellátást Dévaványán az Oro-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. lássa 

el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátást Dévaványán ne az Oro-Med 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. lássa el kéri, az kézfelnyújtással 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

256/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás Tanácsának 38/2014.(VIII.19.) döntését nem támogatja, nem járul 

hozzá ahhoz, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátást az Önkormányzat az Oro-Med 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Béke u. 33.) szolgáltatásával lássa el 

Dévaványa településen.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülte az orvosi ügyeleti szolgáltatást 

nem társulási formában kívánja ellátni.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás Tanácsát a testület döntéséről értesítse.  

  

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő: azonnal 

 

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 javasolja, hogy a Békés-Medical Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. lássa el Dévaványán az orvosi ügyeleti teendőket, önálló telephelyen végzett 

ellátással a teljes ügyeleti idő alatt, de szervezetileg a gyomaendrődi központi orvosi 

ügyelethez csatolva 2014. szeptember 1-től kezdődően.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy Dévaványán a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. lássa el 

az orvosi ügyeleti teendőket, önálló telephelyen végzett ellátással a teljes ügyeleti idő alatt, de 

szervezetileg a gyomaendrődi központi orvosi ügyelethez csatolva 2014. szeptember 1-től 

kezdődően kéri, az kézfelnyújtással 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

257/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

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

Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (1131. Budapest, Topolya u.4-8.) kívánja 

ellátni az orvosi ügyeleti teendőket, önálló telephelyen végzett ellátással a teljes 

ügyeleti idő alatt, de szervezetileg a gyomaendrődi központi orvosi ügyelethez 

csatolva 2014. szeptember 1-től kezdődően.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az egészségügyi szolgáltatás 

biztosítására vonatkozó szerződést kösse meg.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amelynek 

ismertetésére megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a hivatal 

elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátására és felelősségének 

viselésére – amely többek között tartalmazza a szervezet információs rendszereinek 

biztonsági osztályba és a szervezet biztonsági szintjére vonatkozó felmérést, valamint a 

szervezet információbiztonsági dokumentumainak előkészítését is – helyi beszerzési eljárást 

indít.  

Az ajánlattételi felhívások megküldésre kerültek a felkért ajánlattevők részére. Az 

Ajánlattételi felhívás értelmében az ajánlattevőknek az ajánlatok benyújtására 2014. 

augusztus 28-án 10 óráig volt lehetőségük. A megadott határidőig mind az öt ajánlattevő 

megküldte ajánlatát az előterjesztés mellékletét képező tartalmakkal. 

Az ajánlatok átvizsgálását követően megállapítható, hogy összességében a Blue Key Kft. 

(5600 Békéscsaba, Eötvös u,. 2.) ajánlata a legkedvezőbb.   

Röviden ennyit kívánt elmondani. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla 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 ülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolják a 

határozati javaslatot elfogadásra, mely szerint a Blue Key Kft. (5600 Békéscsaba, Eötvös u. 

2.) - mint legalacsonyabb árajánlatot tevő - (informatikai rendszer osztályba sorolása, 

szervezet szintbe sorolása, cselekvési terv elkészítése bruttó 63.500,- Ft, információ 

biztonsági felelős személyének folyamatosa biztosítása bruttó 121.920,- Ft/hó, havi 4 kiszállás 

ingyenes és az 5. kiszállástól a díj 7.000,- Ft/alkalom) ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  
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Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? 

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 hivatal elektronikus rendszere 

biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására” című tárgyban indított helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A hivatal 

elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására” 

című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az ALBACOMP RI 

Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.), a Blue Key Kft. 

(5600 Békéscsaba, Eötvös u. 2.), a COMPAX Kft. (6726 Szeged, Fürj u., 92/b.), az 

ITSECURE Kft. (5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11.) és a Web Biztonság Informatikai 

Kft. (5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 166/1.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és 

a felhívásban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A hivatal 

elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására” 

című helyi beszerzési eljárás eredményeként a Blue Key Kft. (5600 Békéscsaba, 

Eötvös u. 2.) – mint legalacsonyabb árajánlatot tevő – (informatikai rendszer osztályba 

sorolása, szervezet szintbe sorolása, cselekvési terv elkészítése bruttó 63.500,- Ft, 

információ biztonsági felelős személyének folyamatosa biztosítása bruttó 121.920,- 

Ft/hó, havi 4 kiszállás ingyenes és az 5. kiszállástól a díj 7.000,- Ft/alkalom) ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A hivatal 

elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására” 

című helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

258/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A hivatal elektronikus rendszere 

biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására” című tárgyban indított helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A hivatal 

elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására” 

című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az ALBACOMP RI 

Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.), a Blue Key Kft. 

(5600 Békéscsaba, Eötvös u. 2.), a COMPAX Kft. (6726 Szeged, Fürj u., 92/b.), az 

ITSECURE Kft. (5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11.) és a Web Biztonság Informatikai 

Kft. (5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 166/1.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és 

a felhívásban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A hivatal 

elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására” 

című helyi beszerzési eljárás eredményeként a Blue Key Kft. (5600 Békéscsaba, 

Eötvös u. 2.) - mint legalacsonyabb árajánlatot tevő – (informatikai rendszer osztályba 

sorolása, szervezet szintbe sorolása, cselekvési terv elkészítése bruttó 63.500,- Ft, 



17 

 

információ biztonsági felelős személyének folyamatosa biztosítása bruttó 121.920,- 

Ft/hó, havi 4 kiszállás ingyenes és az 5. kiszállástól a díj 7.000,- Ft/alkalom) ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A hivatal 

elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására” 

című helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester  

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az előző testületi ülésen egyetértettek 

azzal, hogy a Gyomaközszolg Kft. 1 db használt kommunális hulladékgyűjtő gépjárművet 

szerezzen be, maximum 6.000.000,- Ft értékig, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

feltétel rendszerének megvalósítása érdekében, valamint döntöttek arról, hogy – tulajdonrész 

arányában – a gépbeszerzéshez szükséges nettó 1.181.000,- Ft forrást törzstőke emelés címén 

biztosítják. 

A szelektív hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére vonatkozóan nem hoztak döntést, arról volt 

szó, hogy számításokat végeznek és azok ismeretében térnek vissza a témára.  

Elhangzott az is az ülésen, hogy Dévaványa vásárolt 10.000 db zsákot, amelynek még kb. fele 

megvan.  

A Kft. 70.000 db zsákot kíván vásárolni, mivel ez esetben kedvezményesen tudják a 

beszerzést lebonyolítani.  

Meg kell nézni, hogy az idei évre Dévaványának hány db zsákra van szüksége, mennyi van 

még a korábban vásároltból. Dönthetnek úgy is, hogy hozzájárulnak a vásárláshoz, de a 

Dévaványára eső részt a következő évben fizetik ki. 

A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft-vel 2014. 

december 31-ig van közszolgáltatási szerződése Dévaványának. Megjegyzi, hogy az edényzet 

a közszolgáltatás része. A rendelettervezet szerint január 1-től hulladékot csak edényzetekbe 

lehet gyűjteni. Véleménye, hogy meg kellene várni az év végét, hiszen az sem biztos, hogy a 

Gyomaközszolg Kft-vel kötnek szerződést. Tehát a közszolgáltatási szerződés megkötését 

követően kellene visszatérni ezen téma tárgyalására.  

Valánszki Róbert polgármester – megjegyzi, hogy a szeptember havi – munkaterv szerinti – 

testületi ülésen a Gyomaközszolg Kft. beszámol a tevékenységéről. 

Földi Imre képviselő – véleménye, hogy ne vásároljanak zsákot, hiszen erre az évre elegendő 

a meglévő. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft. 

Dévaványára is számolt a zsák vásárlásánál, hiszen így kapnak kedvezményt.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy szelektív hulladékgyűjtés csak 

Dévaványán van a Gyomaközszolg Kft. által lefedett települések közül. A többi település nem 

rendelkezik szelektív gyűjtésre alkalmas zsákokkal.    

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy januártól két edényzetbe kell a 

hulladékokat gyűjteni. A Dél-Alföldi Regionális projektbe a második edényzet biztosítása 

szerepel. Kérdéses, hogy azt mikor kapják meg.   

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a szeméttelep 

rekultivációja elkezdődött.  
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Véleménye szerint nem volt rossz döntés az, hogy a Gyomaközszolg Kft-t választották 

szolgáltatónak. Tudomása szerint több szolgáltatóval gondok vannak, említést tesz a 

békéscsabai Manifest Kft-ről.   

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – megjegyzi, hogy a Gyomaközsolg Kft. eddig nem 

mutatta be az önkormányzatnak a Kft. féléves mérlegét.  

Meglátása, hogy a jövő évben is tudnak kedvezményesen zsákokat beszerezni.  

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a jövő héten tartandó rendkívüli testületi 

ülésen, a számítások ismeretében térjenek vissza ezen téma tárgyalására. Gyuricza Máté 

műszaki ügyintéző készítse el az ezzel kapcsolatos anyagot.  

A képviselők egyetértenek a javaslattal.  

 

A polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen szó volt a KEOP-os pályázatról, a 

gyermekorvosi rendelő, a pedagógiai szakszolgálat, valamint a középiskola épületének 

korszerűsítése tekintetében.  

Minimum 30 millió forinttól maximum 150 millió forintig pályázhatnak hőszigetelésre, 

nyílászárók cseréjére, világítás-, fűtéskorszerűsítésre, úgyhogy különféle energia 

hatékonysági mutatóknak meg kell felelni. E tekintetben állásfoglalást kértek, mivel ki volt 

írva, hogy jövedelmet termelő önkormányzati intézmény nem támogatható. Olyan 

intézmények támogathatóak, amelyek önkormányzati alapfeladatot látnak el. Elmondja, hogy 

az Margaréta Idősek Otthona nem támogatható, mivel jövedelmet termel. A Családsegítő-

Szolgálat épülete is felmerült, amely már támogatható. A középiskola nem lát el alapfeladatot, 

a tulajdonos az önkormányzat, de át van adva a megyének működtetésre, így a 

minisztériumnál azt mondták, hogy ez esetben lehet pályázni.  

Kéri a képviselőket, hogy hozzanak döntést arról, hogy elsősorban a középiskola épületét 

priorizálják. Ha a 150 millió forintos keretből lehetőség lenne más épület korszerűsítésére is, 

javasolja, hogy állítsák fel a sorrendet.  

Elmondja azt is, hogy a pályázat 100 %-os támogatottságú.  

Feke László műszaki irodavezető – meg kell nézni, hogy milyen munkálatok elvégzésével 

tudják elérni a pályázathoz szükséges paramétereket. Megjegyzi, ha a hőszigetelés is 

szükséges, akkor probléma fog adódni. 

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatásképpen elmondja, ha sikeres lesz a pályázat, 

abban az esetben a programot a következő év május 31-ig be kell fejezni. Ha a munkálatokat 

nem fejezik be addig, akkor csak az elvégzett munka arányában kapnak támogatást. Tehát, ha 

a megvalósítást 90 %-ig tudják elérni, akkor csak az elnyert támogatás 90 %-át kapják meg.  

Feke László műszaki irodavezető – megjegyzi, hogy több szász ablakot kell cserélni a 

munkálatok során a középiskola épületén, valamint a kapcsolódó munkák és a hőszigetelés 

sok időt vesz igénybe.  

Valánszki Róbert polgármester – megjegyzi, hogy a Ványai Ambrus Általános Iskolában is 

megoldották az ilyen jellegű feladatot, itt is meg kell oldani. 

Novák Imre alpolgármester – véleménye, hogy a pályázatot be kell nyújtani.  

Valánszki Róbert polgármester – megjegyzi azt is, hogy a középiskola épületében vannak 

üres tantermek, a tanítást biztos meg tudják oldani.  

Javasolja, hogy a pályázatot adják be és annak sikeressége esetén ráérnek azon gondolkodni, 

hogyan oldják meg a feladatot a megadott határidőig. 

A polgármester elmondja, hogy a pályázatot pályázatíró cég készíti, amely nem sikerdíjas, 

projektmenedzselési díjat számolnak el. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
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Aki egyetért azzal, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 

a konvergenció régiókban” című projekt felhívásra pályázatot nyújtsanak be, melynek 

keretében a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egysége és az 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó épületek energetikai  

– nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés – korszerűsítését 

célozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

259/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a 

konvergenció régiókban” című projekt felhívásra, amely a Tisza Kálmán Közoktatási 

Intézmény Dévaványai Oktatási Egysége és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 

Nevelési Tanácsadó épületek energetikai – nyílászárócsere, hőszigetelés, 

fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés – korszerűsítését célozza meg. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő 

elkészíttetéséről és benyújtásáról gondoskodjon.  

 

Felelősök:   Valánszki Róbert polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Ernyes Csilla pályázatíró referens 

Határidő:  értelem szerint  

 

Valánszki Róbert polgármester – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Jéggyár út 45. szám alatt 

lévő szociális bérlakás tetőszerkezetét szükséges felújítani. Elmondja, hogy a felújításhoz 

szükséges anyagok költsége 909.000,- Ft. 

A munkálatokat közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók végeznék el. Ezáltal a 

ravatalozónál elvégzésre váró munkálatok tolódnak. A testület megítélheti azt, hogy a 

ravatalozónál lévő munkák elvégzése a fontosabb, vagy a Jéggyár úti szociális bérlakás 

tetőszerkezetének a javítása.  

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az anyagköltségben nem szerepel a 

tetőcserép ára, mivel a téglagyárnál lévő használt cserepet tervezik felhasználni. Kúpcserepet 

vásárolni kell, mivel az nincs. 

Kanó József képviselő – véleménye, hogy a tetőszerkezet felújítását el kell végezni.    

Novák Imre alpolgármester – szintén egyetért a munkálatok elvégzésével.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a felújítást el fogják végezni, az anyagok 

beszerzéséről pedig saját hatáskörben fog dönteni. 

 

A polgármester elmondja, döntöttek arról, hogy a Dévaványai Hírlap szeptember 19-én 

megjelenő választási különszámában a polgármesterjelöltek 1/2 oldalon, a képviselőjelöltek 

pedig 1/8 oldalon ingyenesen mutatkozhassanak be.  

Kérés volt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a képviselőjelöltek 1/4 oldalon 

mutatkozhassanak be.  

A polgármester ennek akadályát nem látja. 
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Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

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

képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a Dévaványai Hírlap Választási 

Különszámában egy alkalommal ingyenesen bemutatkozhassanak a képviselőjelöltek 1/4 

oldal terjedelemben.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a 232/2014.(VII.30.) Dv. Kt. határozatot módosítsák úgy, hogy a 

képviselőjelöltek 1/4 oldal terjedelemben mutatkozzanak be a Dévaványai Hírlap Választási 

különszámában kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:     

 

Határozat: 

260/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

232/2014.(VII.30.) Dv. Kt. határozatát módosítja, mely szerint 2014. 

szeptember 19-én megjelenő Dévaványai Hírlap Választási Különszámában 

egy alkalommal ingyenesen, 1/4 oldal terjedelemben bemutatkozhassanak, 

ismertethessék választási programjukat a Helyi Választási Bizottság által 

nyilvántartásba vett képviselőjelöltek.  

 

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

szerint járjon el.  

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató 

    Burainé Murányi Magdolna főszerkesztő 

Határidő:  értelem szerint 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 

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

képviselő – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dévaványa idősebb szakaembereiről film 

készült, amelynek első része ma kerül bemutatásra a helyi tévében.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a tájékoztatást. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése?  

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

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 16
50 

órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester                                jegyző 


