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I-1/9-25/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 

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

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert  polgármester 

Nyuzó Marietta képviselő  

Novák Imre  képviselő  

dr. Ágoston Sándor képviselő  

Mile Lajos   képviselő   

Földi Imre  képviselő  

Kiss Károly   képviselő   

Kanó József  képviselő  

Németi József  képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző  

      

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Hegedűs 

István a Helyi Választási Bizottság elnöke, Fekete András a Helyi Választási Bizottság tagja, 

Tóth Erika a Helyi Választási Bizottság tagja, Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere, 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, 

Feke László műszaki irodavezető, Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója, Czeglédi 

Tünde a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Balogh Aranka a Művelődési Ház 

részéről, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, 

Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola igazgatója, Kissné Varga 

Teréz a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, Szilágyi Ferenc a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság tagja,Varga Istvánné az Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság tagja, 

Szabóné Szilágyi Edit az Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság tagja, Dr. Demeter 

Erzsébet a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, Nagy Erzsébet a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság tagja, Kürti Ignácné a civilszervezetek képviseletében, a lakosság 

részéről 3 fő. 

 

Valánszki Róbert polgármester – megnyitja a képviselő-testület alakuló ülését.  

Üdvözli a Képviselő-testület tagjait, Andó Ágnest a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét, 

Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, a vendégként meghívottakat és a 

tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.   

 

A polgármester megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a képviselő-testület 

létszáma: 9 fő. 

 

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására.  
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Napirendi javaslat: 

 

1. A választásról szóló tájékoztatás. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

2. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

3. A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása.  

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

4. A polgármesteri program ismertetése. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Az alpolgármester megválasztása (titkos szavazással). 

Javaslattevő: Valánszki Róbert polgármester, a titkos szavazást levezeti a képviselő-

testület tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottság. 

 

7. Az alpolgármester eskütétele, az esküokmány aláírása. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

8. A polgármester illetményének megállapítása. 

Előadó:  alpolgármester 

 

9. A polgármester költségtérítésének megállapítása. 

Előadó:  alpolgármester 

 

10. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Az önkormányzati bizottsági tagok megválasztása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

13. A bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

14. Az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

15. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Bejelentések 



3 

 

Valánszki Róbert polgármester – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy 

indítványozzák-e egyéb önálló napirend megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

303/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 20-án tartandó 

alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A választásról szóló tájékoztatás. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

2. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

3. A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása.  

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

4. A polgármesteri program ismertetése. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

6. Az alpolgármester megválasztása (titkos szavazással). 

Javaslattevő: Valánszki Róbert polgármester, a titkos szavazást levezeti a képviselő-

testület tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottság. 

 

7. Az alpolgármester eskütétele, az esküokmány aláírása. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

8. A polgármester illetményének megállapítása. 

Előadó:  alpolgármester 

 

9. A polgármester költségtérítésének megállapítása. 

Előadó:  alpolgármester 

 

10. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása.  

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

12. Az önkormányzati bizottsági tagok megválasztása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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13. A bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó:  Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 

14. Az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

15. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

16. Bejelentések 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkéri Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság 

elnökét tájékoztatójának megtartására. 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – köszönti a polgármestert, a 

jegyzőnőt, a képviselő-testület tagjait és valamennyi jelenlévőt.  

A Helyi Választási Bizottság elnöke elmondja, hogy 2014. október 12-én lezajlottak a helyi 

önkormányzati képviselő és polgármester választások. Ugyanezen a napon került sor a roma 

nemzetiségi önkormányzat tagjainak megválasztására. 

Dévaványán a választás törvényes és eredményes volt. A választási eljárás ellen kifogás, 

illetve a Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen fellebbezés a törvényes 

határidőn belül nem érkezett. 

A 2014. évi önkormányzati választáson 4 polgármester jelölt indult, Valánszki Róbert 

független jelölt - a FIDESZ-KDNP támogatásával -, Nyuzó Marietta független jelölt, Novák 

Imre független jelölt és Gyányi Zsolt független jelölt 

A választáson Valánszki Róbert 1778 érvényes szavazatot (62,43 %), Novák Imre 810 

érvényes szavazatot (28,44 %), Nyuzó Mariettea 234 érvényes szavazatot (8,22 %), Gyányi 

Zsolt pedig 26 érvényes szavazatot (0,91 %) kapott. A megválasztott polgármester 

Valánszki Róbert Úr lett. 
A Szavazatszámláló Bizottságokba a FIDESZ-KDNP élt a delegálás lehetőségével. Minden 

szavazókörbe két-két tagot delegált.  

Október 12-én a település 6.466 választópolgárából 2.887 fő ment el szavazni, ez 44,6 %-os 

megjelenési arányt jelent, amely a 4 évvel ezelőtti választáshoz képest magasabb, akkor 

ugyanis 41,45 %-os volt a részvételi arány. 

A 2014. évi önkormányzati választáson 24 képviselő-jelölt indult, amely kevesebb, mint 

amennyi a 2010. évi választáson volt, akkor ugyanis 31 jelölt indult. A település nagyságát 

figyelembe véve 8 képviselő került megválasztásra. A képviselő-jelöltek közül 16-an 

független jelöltként, 8-an FIDESZ-KDNP jelöltként indultak. 

A Képviselő-testületbe 6 független képviselő, 2 FIDESZ-KDNP képviselő jutott be. 

A választáson legtöbb szavazattal bekerült képviselő 1.277 szavazatot kapott, a legkisebb 

szavazatszám, amellyel még mandátumot lehetett szerezni 754 szavazat volt. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzati választáson 3 nemzetiségi képviselő került 

megválasztásra Kovács Attila Tamás, Janovics Ottilia és Balog Béla személyében. 
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A Helyi Választási Bizottság elnöke megköszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – a jelenlévők nevében megköszöni Dr. Hegedűs Istvánnak a 

választásról szóló tájékoztatást.  

 

 

2. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely a képviselők 

eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

A polgármester megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

részére.  

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a jelenlévők 

az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

Felkéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani: 

 

Az eskü szövege: 

„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 

képviselők a törvényben meghatározott esküt letették. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a képviselőket az esküokmányok, valamint az 

eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

(A képviselők az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – elmondja, hogy a 

harmadik napirendi pont keretében a polgármester eskütételére és az esküokmány aláírására 

kerül sor. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek 

felállni. 

Felkéri Valánszki Róbert polgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani: 

 

Az eskü szövege: 

„Én, Valánszki Róbert becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 

polgármester a törvényben meghatározott esküt letette. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a polgármestert az esküokmány, valamint az 

eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

(A polgármester az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírta, amelyek a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.) 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirend megtárgyalására, amely a 

polgármesteri program ismertetése.  

Ismerteti a programját, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

A program ismertetését követően a polgármester megköszöni a jelenlévők figyelmét.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait. 

Kéri, aki egyetért a polgármesteri programmal, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat nélkül a következő határozattal elfogadja a polgármesteri programot: 

 

Határozat: 

304/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2014-2019. 

választási ciklusra vonatkozó polgármesteri programját jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pontra, amely a Szervezeti és 

Működöséi Szabályzat módosításával kapcsolatos.  

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

milyen módosítások váltak szükségessé a szervezeti és működési szabályzatban. 

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

kapcsolatos előterjesztést és a rendelettervezetet a jelenlévők részére megküldték.  

Az alakuló ülést megelőzően képviselői egyeztetésre került sor, amely ülésen elhangzottak 

alapján készítette el az anyagot.  

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

törvény 74. § (1) bekezdése alapján: 

„A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-

helyettest, a megye közgyűlése alelnököt választ, több alpolgármestert választhat. A 

képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az 
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alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 

megszűnésével szűnnek meg. 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester 

esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 

75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester 

foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban 

történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.” 

Dévaványa Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint a Képviselő-testület a polgármesteri munka segítésére és a 

folyamatosságának biztosítására egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.   

Az alakuló ülést megelőző képviselői egyeztetésen született megállapodás szerint a képviselő-

testület két társadalmi megbízatású polgármester kíván választani.  

A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető szervezeti kérdést az SZMSZ-ben kell 

szabályoznia a képviselő-testületnek, így az alpolgármesterek megválasztása során az 

SZMSZ-ben foglalt szabályokra is figyelemmel kell lennie (adott esetben módosítani 

szükséges az ide vonatkozó szabályokat.) 

Az előterjesztett SZMSZ módosítás alapján a képviselő-testület a polgármesteri munka 

segítésére és folyamatosságának biztosítására két társadalmi megbízatású alpolgármestert 

választ. 

Az SZMSZ-ben rendelkezni kell arról, hogy az alpolgármesterek főállású alpolgármesterként 

vagy társadalmi megbízatásba végzik tevékenységüket. Ebben változás nem történt. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bizottsági szerkezet is változik.  

A Képviselő-testület 3 bizottságot kíván létrehozni. Minden bizottság létszáma 5 fő, amelyből 

3 fő települési képviselő, 2 fő pedig úgynevezett külsős tag.  

A Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnevezése Gazdasági és 

Ügyrendi Bizottságra, az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnevezése 

Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottságra változik.  

A bizottságok részletes feladatait és hatásköreit tartalmazó 3. melléklet is ennek megfelelően 

módosul. A bizottságok tagjainak névsorát a rendelet 2. függeléke tartalmazza.  

Kéri, hogy a Képviselő-testület a két társadalmi megbízatású polgármester megválasztásának 

érdekében, illetve az új bizottsági szerkezetnek megfelelően fogadja el a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását.  

A jegyző megköszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – köszönti a testületi ülés valamennyi résztvevőjét.  

Elmondja, hogy személye a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban, valamint a Szociális és 

Egészségügyi Bizottságban szerepel. Kérte, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban, és 

az Oktatási Közművelődési és Sport Bizottságban legyen tag. A képviselő ezt nem tudja 

elfogadni. Megjegyzi, az egyeztetésen elhangzott, hogy egy képviselő csak egy bizottságnak 

lesz tagja. Kéri, a bizottsági tagsági javaslatán módosítani szíveskedjen. Egy bizottsági 

tiszteletdíjáról lemond. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor képviselőnek az 

elmondottakat.  

A polgármester elmondja, hogy a képviselő által elmondott téma a meghívó szerint a 12. 

napirendi pont tárgyalása során kerül napirendre, amely az önkormányzati bizottsági tagok 

megválasztása címszó alatt szerepel.  
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Jelen esetben arról van szó, hogy egy bizottság hány tagból áll.  

A tiszteletdíjak tekintetében pedig nem arról van szó, ha több bizottság tagja egy képviselő, 

akkor több tiszteletdíjat kap.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

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

19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

26/2014.(X.20.) önkormányzati rendeletét 

a 

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hatodik napirend megtárgyalására, amely az 

alpolgármesterek megválasztására vonatkozik. 

A polgármester elmondja, hogy két alpolgármestert fog javasolni. 

A polgármester elsőként a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség betöltésére Mile 

Lajos képviselőt javasolja az elkövetkezendő öt évre megválasztani. 

Megkérdezi Mile Lajos képviselőt, hogy kedvező képviselő-testületi döntés alapján vállalja-e 

a tisztséget, valamint kéri-e a zárt ülés elrendelését? 

Mile Lajos képviselő – igen, kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja a társadalmi 

megbízatású alpolgármesteri tisztséget. Nem kéri, hogy zárt ülést rendeljenek el.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  

Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az érintett képviselőnek Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében be 

kell jelenteni a képviselő-testületnek személyes érintettségüket.  

A törvény értelmében a képviselő-testület az érintett képviselőt a döntéshozatalból kizárhatja.  

Elmondja, hogy a képviselő-testületnek konzekvens döntést kell hoznia, mivel nemcsak 

alpolgármestert választanak a mai ülésen, hanem bizottsági elnököket, valamint bizottsági 

tagokat is, az ők esetükben is fennáll a személyes érintettség. 

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Mile Lajos képviselő részére. 

Mile Lajos képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Mile Lajos képviselőt a döntéshozatalból 

ne zárják ki.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

305/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Mile Lajos képviselőt személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során 

Mile Lajos képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

306/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során Mile Lajos 

képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  azonnal 

 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai sorából hozzanak 

létre szavazatszámláló bizottságot, amely a titkos szavazást lebonyolítja. 

A polgármester a szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Földi Imre képviselőt, a 

bizottság tagjainak Nyuzó Marietta képviselőt, valamint Novák Imre képviselőt. 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

Megállapítja, hogy javaslat nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnöke 

Földi Imre képviselő legyen, tagjai pedig Nyuzó Marietta képviselő, valamint Novák Imre 

képviselő kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

307/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármesterek 

személyének megválasztására a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló 

bizottságot hoz létre, amely a titkos szavazást lebonyolítja. 

A szavazatszámláló bizottság elnöke:   Földi Imre   képviselő 
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A szavazatszámláló bizottság tagjai:  Nyuzó Marietta képviselő 

Novák Imre  képviselő 

 

A képviselő-testület megbízza a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás 

lebonyolításával.  

 

Felelős:  Földi Imre a bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkéri a képviselő-testület tagjai sorából létrehozott 

szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 

A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.  

Az elrendelt szünet alatt a szavazólapot készítsék el és a titkos szavazást bonyolítsák le.  

Földi Imre a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a szavazólap 

elkészült, amelyre Mile Lajos neve került fel és kiosztja a 9 képviselő részére.  

A bizottság elnöke megkéri a képviselőket, hogy a részükre kiadott szavazólapot töltsék ki és 

a szomszéd helyiségben elhelyezett urnába dobják be.  

 

A szavazás lebonyolítása folyamatban van.  

A szavazás lebonyolításra került.  

 

Valánszki Róbert polgármester – megkéri Földi Imrét a szavazatszámláló bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a jelenlévőkkel a szavazás eredményét.  

Földi Imre a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a képviselő-

testület tagjaiból létrehozott titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság az 

alpolgármester-jelölt nevét tartalmazó szavazólapokat elkészítette és a jelenlévő 9 fő 

önkormányzati képviselőnek a szavazás lebonyolítása előtt átadta. 

A titkos szavazás lebonyolítására a tanácskozó terem melletti 16. számú irodában lezárt urnát 

helyeztek el, melynek üres voltáról a bizottság tagjai együttesen meggyőződtek.  

A szavazás megtörténte után a bizottság tagjai az urnát közösen felbontották, a 

szavazólapokat megszámolták és az alábbi szavazati eredményt állapították meg: 

Mile Lajos     7 érvényes szavazatot kapott. 

Az érvénytelen szavazatok száma:    2 

A titkos szavazást követően a bizottság elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 

érvényes szavazattal Mile Lajost alpolgármesternek megválasztotta. 

Egyúttal gratulál a bizottság nevében az alpolgármesternek.  

Valánszki Róbert polgármester – a szavazás eredményének megismerését követően ismerteti 

a Képviselő-testület határozatát, mely szerint 7 érvényes szavazattal, Mile Lajos képviselőt 

választotta az alpolgármesteri tisztségre.  

 

Határozat: 

308/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 7 érvényes 

szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek Mile Lajost választotta 

meg. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 
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A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A szavazólapok a jegyzőkönyv eredeti példányához vannak csatolva.   

 

Valánszki Róbert polgármester – gratulál az alpolgármesternek a megválasztásához és jó 

munkát kíván részére.  

 

A polgármester másodikként a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség betöltésére 

Kiss Károly képviselőt javasolja az elkövetkezendő öt évre megválasztani. 

Megkérdezi Kiss Károly képviselőt, hogy kedvező képviselő-testületi döntés alapján vállalja-

e a tisztséget, valamint kéri-e a zárt ülés elrendelését? 

Kiss Károly képviselő – igen, kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja a társadalmi 

megbízatású alpolgármesteri tisztséget. Nem kéri, hogy zárt ülést rendeljenek el.  

A képviselő bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján.  

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Kiss Károly képviselőt a szavazásból ne 

zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

309/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Kiss Károly képviselőt személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során 

Kiss Károly képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

310/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során Kiss Károly 

képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.  
 

Felelős:  Földi Imre a Szavazatszámláló Bizottság elnöke  

Határidő:  azonnal 
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Valánszki Róbert polgármester – megkéri a képviselő-testület tagjai sorából létrehozott 

szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 

A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.  

Az elrendelt szünet alatt a szavazólapot készítsék el és a titkos szavazást bonyolítsák le.  

Földi Imre a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a szavazólap 

elkészült, amelyre Kiss Károly neve került fel és kiosztja a 9 képviselő részére.  

A bizottság elnöke megkéri a képviselőket, hogy a részükre kiadott szavazólapot töltsék ki és 

a szomszéd helyiségben elhelyezett urnába dobják be.  

 

A szavazás lebonyolítása folyamatban van.  

 

A szavazás lebonyolításra került.  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkéri Földi Imrét a szavazatszámláló bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a jelenlévőkkel a szavazás eredményét.  

Földi Imre a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a képviselő-

testület tagjaiból létrehozott titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság az 

alpolgármester-jelölt nevét tartalmazó szavazólapokat elkészítette és a jelenlévő 9 fő 

önkormányzati képviselőnek a szavazás lebonyolítása előtt átadta. 

A titkos szavazás lebonyolítására a tanácskozó terem melletti 16. számú irodában lezárt urnát 

helyeztek el, melynek üres voltáról a bizottság tagjai együttesen meggyőződtek.  

A szavazás megtörténte után a bizottság tagjai az urnát közösen felbontották, a 

szavazólapokat megszámolták és az alábbi szavazati eredményt állapították meg: 

Kiss Károly     8 érvényes szavazatot kapott. 

Az érvénytelen szavazatok száma:    1 

A titkos szavazást követően a bizottság elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 

érvényes szavazattal Kiss Károlyt alpolgármesternek megválasztotta. 

Egyúttal gratulál a bizottság nevében az alpolgármesternek.  

Valánszki Róbert polgármester – a szavazás eredményének megismerését követően ismerteti 

a Képviselő-testület határozatát, mely szerint 8 érvényes szavazattal Kiss Károly képviselőt 

választotta az alpolgármesteri tisztségre.  

 

Határozat: 

311/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 8 érvényes 

szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek Kiss Károlyt választotta 

meg. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A szavazólapok a jegyzőkönyv eredeti példányához vannak csatolva.   

 

Valánszki Róbert polgármester – gratulál az alpolgármesternek a megválasztásához és jó 

munkát kíván részére.  

Mile Lajos alpolgármester – megköszöni a polgármester és a képviselő-testület bizalmát.  

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a polgármester és a képviselő-testület bizalmát.  
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7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a hetedik napirendi pontra, amely az alpolgármesterek 

eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke részére. 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a jelenlévők 

az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

Felkéri Mile Lajos és Kiss Károly alpolgármestereket, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek 

utána mondani: 

 

Az eskü szövege: 

„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy az 

alpolgármesterek a törvényben meghatározott esküt letették. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri az alpolgármestereket az esküokmányok, 

valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

(Az alpolgármesterek az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

8. Napirendi pont 

 

Mile Lajos alpolgármester – rátér a nyolcadik napirendi pontra, amely a polgármester 

illetményének megállapítása. 

Az alpolgármester megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.  

Valánszki Róbert polgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése alapján.    

Mile Lajos alpolgármester – javasolja, hogy Valánszki Róbert polgármestert a 

döntéshozatalból ne zárják ki. 

Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Róbert polgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

312/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Valánszki Róbert polgármestert személyes érintettsége miatt,  
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– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Mile Lajos alpolgármester   

Határidő:  azonnal  

 

 
Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy a képviselő-testületnek alakuló ülésén kell 

döntést hozni a polgármester illetményéről. 
Elmondja, hogy a főállású polgármester illetményének összegét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 64. § (1) bekezdése alapján határozzák 

meg.  

Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül biztosítja ezt a lehetőséget. A főállású 

polgármester illetményének összege megegyezik a helyettes államtitkár törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének összegével (Mötv. 71. § (2) bek., Kttv. 224. §).  

Az alpolgármester elmondja, hogy a polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi 

kerület polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra.  

a) 20 %-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;  

b) 40 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

c) 60 %-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

d) 70 %-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

e) 80 %-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében (Mötv. 71. § (4) 

bek.). 

Dévaványa esetében a 60 %-ot kell figyelembe venni. 

Az alpolgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat polgármesterének 

illetménye a jogszabály alapján 448.727,- Ft/hó. 

Az alpolgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Róbert polgármester illetményét 2014. október 12-től 

448.727,- Ft/hó összegben állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

313/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Valánszki Róbert polgármester 

illetményét 2014. október 12. napjától 448.727,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Balogh Csilla jegyző 

Határidő:  értelem szerint 
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9. Napirendi pont 

 

Mile Lajos alpolgármester – rátér a kilencedik napirendi pontra, amely a polgármester 

költségtérítésének megállapítása. 

Az alpolgármester megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.  

Valánszki Róbert polgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése alapján.    

Mile Lajos alpolgármester – javasolja, hogy Valánszki Róbert polgármestert a 

döntéshozatalból ne zárják ki. 

Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Róbert polgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

314/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Valánszki Róbert polgármestert személyes érintettsége miatt,  

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Mile Lajos alpolgármester   

Határidő:  azonnal  

 

Mile Lajos alpolgármester – elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján: „A főállású polgármester, a 

társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta 

az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult.” 

A szabályozás módosult, költségátalány megállapítására – a korábbiaktól eltérően – nincs 

lehetőség. 

Az elmondottak értelmében a polgármester havonta 67.309,- Ft/hó költségtérítésre jogosult. 

Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy Valánszki Róbert polgármester részére 2014. október 12. napjától 

illetménye 15 %-áig terjedő költségtérítést állapítsanak meg, amely összegszerűen 67.309,- 

Ft/hó, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 

315/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Valánszki Róbert 

polgármester részére 2014. október 12. napjától illetménye 15 %-áig terjedő költségtérítést 

állapít meg, amely összegszerűen 67.309,- Ft/hó. 

 

Felelős:  - 

Határidő: - 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében 

személygépkocsi vásárlásra van elkülönítve forrás, a beszerzést követően azt kívánja 

használni. Az elmondottak miatt a polgármester bejelenti, hogy a személygépkocsi 

beszerzését követően a költségtérítéséről lemond. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a polgármester a személygépkocsi beszerzését követően a 

költségtérítéséről – 67.309,- Ft/hó összegről – lemond kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

316/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Valánszki 

Róbert polgármester bejelentését, mely szerint a részére megállapított 67.309,- Ft/hó 

összegű költségtérítésről lemond, az önkormányzati személygépkocsi beszerzését 

követően.  

 

Felelős:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

10. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a 10. napirendi pontra, amely az alpolgármesterek 

tiszteletdíjának megállapítása. 

A polgármester megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy az alpolgármestert a döntéshozatalból ne 

zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

317/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Mile Lajos alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  



17 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.    

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Kiss Károly alpolgármestert a szavazásból 

ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

318/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Kiss Károly alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a képviselő-testület a társadalmi 

megbízatású alpolgármesterek részére tiszteletdíjat állapít meg, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően.  

„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg, melynek 

egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

lemondhat.” 

A társadalmi megbízatású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (5) bekezdésében van 

meghatározva az alábbiak szerint: 

„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 

A polgármester illetménye 448.727,- Ft/hó, ezen összeg 50 %-a 224.364,- Ft/hó. 

A társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja tehát a 224.364,- Ft/hó 70-90 %-a 

között állapítható meg. 

Az elmondottak értelmében az alpolgármesterek tiszteletdíja 157.055,- Ft/hó és 201.928,- 

Ft/hó között állapítható meg. 

Az előzetes megbeszélés alapján a 157.055,- Ft/hó összeget teszi fel szavazásra. 

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármester tiszteletdíját 157.055,- Ft/hó összegben 

állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

tartózkodással a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

319/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mile Lajos 

alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be megbízatásától 

kezdődően. Ezen időponttól tiszteletdíját 157.055,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Balogh Csilla, jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

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

Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármester tiszteletdíját 157.055,- Ft/hó összegben 

állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

320/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Károly 

alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be megbízatásától 

kezdődően. Ezen időponttól tiszteletdíját 157.055,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Balogh Csilla, jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – nyilatkozik arról, hogy a 157.055,- Ft/hó összegű 

alpolgármesteri tiszteletdíjából 50.768,- Ft/hó összegről lemond.   

(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület Mile Lajos 

alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – nyilatkozik arról, hogy a 157.055,- Ft/hó összegű 

alpolgármesteri tiszteletdíjából 50.768,- Ft/hó összegről lemond.   

(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület Kiss Károly 

alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi.  
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11. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenegyedik napirendi pontra, amely az 

alpolgármesterek költségtérítésének megállapítása.  

A polgármester megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy az alpolgármestert a döntéshozatalból ne 

zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

321/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Mile Lajos alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.    

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Kiss Károly alpolgármestert a szavazásból 

ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

322/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése  

alapján – Kiss Károly alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 

(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján: 

„A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

Az alpolgármester tiszteletdíja a 224.364,- Ft/hó 70 – 90 %-a között állapítható meg. 

Az előző határozatban foglaltak szerint az alpolgármesterek tiszteletdíja 157.055,- Ft/hó, 

amelynek a 15 %-a 23.558,- Ft/hó. 

Tehát az elmondottak értelmében az alpolgármesterek havonta 23.558,- Ft költségtérítésre 

jogosultak. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Mile Lajos alpolgármester részére 23.558,- Ft/hó összegű 

költségtérítést állapítsanak meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

323/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mile Lajos 

alpolgármester részére megbízatása napjától kezdődően tiszteletdíja 15 %-áig terjedő 

költségtérítést állapít meg, amely 23.558,- Ft/hó. 

 

Felelős:  - 

Határidő: - 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly alpolgármester részére 23.558,- Ft/hó összegű 

költségtérítést állapítsanak meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

324/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Károly 

alpolgármester részére megbízatása napjától kezdődően tiszteletdíja 15 %-áig terjedő 

költségtérítést állapít meg, amely 23.558,- Ft/hó. 

 

Felelős:  - 

Határidő: - 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – nyilatkozik arról, hogy a 23.558,- Ft/hó összegű 

költségtérítéséről lemond.   

(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki 

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület Mile Lajos 

alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – nyilatkozik arról, hogy a 23.558,- Ft/hó összegű 

költségtérítéséről lemond.   

(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület Kiss Károly 

alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi.  

 

 

12. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – a napirend keretében javaslatot tesz a képviselő-testület 

bizottságainak összetételére. 

Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében három bizottságot hoznak 

létre, amelyek a következők: 

- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, 

- Oktatási - Közművelődési és Sport Bizottság, 

- Szociális és Egészségügyi Bizottság. 

A polgármester elmondja, hogy mind három bizottság tagjainak száma 5 fő, amelyből 3 fő 

képviselő, 2 fő pedig úgynevezett külsős tag.  

A Bizottságok elnökeire és tagjaira az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

 Elnök:   Földi Imre képviselő 

 Tagjai:  Novák Imre képviselő 

   Nyuzó Marietta képviselő 

  Kissné Varga Teréz külsős tag 

Szilágyi Ferenc külsős tag 

Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság 

 Elnök:   Németi József képviselő 

 Tagjai:  Kiss Károly alpolgármester 

   dr. Ágoston Sándor képviselő 

  Varga Istváné külsős tag 

  Szabóné Szilágyi Edit külsős tag 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 Elnök:   Kanó József képviselő 

 Tagjai:  Mile Lajos alpolgármester 

  Novák Imre képviselő 

  Nagy Erzsébetet külsős tag 

  Dr. Demeter Erzsébet külsős tag 

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő javaslathoz képest annyi változás 

történt – dr. Ágoston Sándor képviselő kérésének eleget téve –, hogy a Szociális és 

Egészségügyi Bizottságba tagként dr. Ágoston Sándor képviselő helyett Novák Imre 

képviselő került.  

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



22 

 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Javasolja, hogy elsőként a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összetételéről szavazzanak.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  

Földi Imre képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

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

Novák Imre képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

Nyuzó Marietta képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Földi Imre képviselőt, Novák Imre 

képviselőt, valamint Nyuzó Marietta képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Földi Imre, Novák Imre és Nyuzó Marietta képviselőket a 

döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

325/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintettek bejelentése  

alapján – Földi Imre képviselőt, Novák Imre képviselőt, Nyuzó Marietta 

képviselőt személyes érintettségük miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében – a 

döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összetételével a következőképpen: 

Elnök:   Földi Imre képviselő 

 Tagjai:  Novák Imre képviselő 

   Nyuzó Marietta képviselő 

  Kissné Varga Teréz külsős tag 

Szilágyi Ferenc külsős tag kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság összetételével 

a javaslat szerint.  

 

A polgármester javasolja, hogy hozzanak döntést az Oktatási – Közművelődési és Sport 

Bizottság összetételéről.  

A polgármester megadja a szót Németi József képviselő részére.  
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Németi József képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján. 

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) 

bekezdése alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Németi József képviselőt, Kiss Károly 

alpolgármestert, valamint dr. Ágoston Sándor képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Németi József képviselőt, Kiss Károly alpolgármestert, és dr. 

Ágoston Sándor képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

326/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintettek bejelentése  

alapján – Németi József képviselőt, Kiss Károly alpolgármestert és dr. Ágoston 

Sándor képviselőt személyes érintettségük miatt, – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 

értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság összetételével a következők 

szerint: 

 Elnök:   Németi József képviselő 

 Tagjai:  Kiss Károly alpolgármester 

   dr. Ágoston Sándor képviselő 

  Varga Istváné külsős tag 

Szabóné Szilágyi Edit külsős tag kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért az Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság 

összetételével a javaslat szerint.  

 

A polgármester javasolja, hogy hozzanak döntést a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

összetételéről.  

A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

Kanó József képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  
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Mile Lajos alpolgármester – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése  

alapján.   

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

Novák Imre képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján. 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy Kanó József képviselőt, Mile Lajos 

alpolgármestert, valamint Novák Imre képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Kanó József képviselőt, Mile Lajos alpolgármestert, és Novák Imre 

képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

327/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintettek bejelentése  

alapján – Kanó József képviselőt, Mile Lajos alpolgármestert és Novák Imre 

képviselőt személyes érintettségük miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében – a 

döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  azonnal  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételével a következők szerint: 

 Elnök:   Kanó József képviselő 

 Tagjai:  Mile Lajos alpolgármester 

  Novák Imre képviselő 

  Nagy Erzsébetet külsős tag 

  Dr. Demeter Erzsébet külsős tag kéri az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

összetételével a javaslat szerint.  

 

 

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a bizottságok összetételével az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 

328/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő) 

 

Elnökének:  Földi Imre 

Tagjának:  Novák Imre 

 Nyuzó Marietta képviselőket 

  Kissné Varga Terézt 

 Szilágyi Ferencet megválasztja. 

 

Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság 

(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő) 

 

Elnökének:  Németi József 

Tagjának:  Kiss Károly 

 dr. Ágoston Sándor  képviselőket 

  Varga Istvánnét 

 Szabóné Szilágyi Editet megválasztja 

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő) 

 

Elnökének:  Kanó József 

Tagjának:  Mile Lajos 

 Novák Imre képviselőket 

  Nagy Erzsébetet 

 Dr. Demeter Erzsébetet megválasztja. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

13. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a tizenharmadik napirendi pont keretében 

kerül sor a bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütételére, valamint az esküokmányok 

aláírására.  

A polgármester megadja a szót Dr. Hegedűs István részére.  

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a jelenlévők 

az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

Felkéri a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána 

mondani: 
 

Az eskü szövege: 

„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 
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bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 

bizottságok nem képviselő tagjai a törvényben meghatározott esküt letették. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a bizottságok nem képviselő tagjait az 

esküokmányok, valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

(A bizottságok nem képviselő tagjai az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek 

a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizennegyedik napirendi pontra, amely az 

önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. 

A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján: 

„A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 

tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 

állapíthat meg. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 

számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő 

számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 

feladatai ellátását. 

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.” 

 

Ezen törvényi felhatalmazás alapján terjeszti a Képviselő-testület elé a helyi önkormányzati 

képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet, 

amely a következő tiszteletdíj összegeket tartalmazza: 

- A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíja): 20.000,- Ft 

- Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság 

esetén is – havi 45.000,- Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 

- A Bizottság elnökét az alapdíjon felül – több tisztség és bizottsági tagság esetén is – 

havi 65.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. 

A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 20.000,- Ft. 

A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a bizottság 

tagjának, elnökének járó alapdíjon felüli tiszteletdíj, továbbá a nem képviselő bizottsági tagok 

tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár. 

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

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

Aki egyetért az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja  

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

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

 

az  

önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

15. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenötödik napirendi pontra, amely a Szeghalom 

Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról szól. 

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia azzal 

kapcsolatban, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában ki fogja 

képviselni Dévaványa Városát. 

A polgármester elmondja, annak érdekében, hogy Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás és 

az általa fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ne 

kerüljön működésképtelen állapotba, a társulást alkotó települések képviselő-testületeinek 

döntését követően a legrövidebb határidő kitűzésével szükséges a Társulási Tanács ülését 

összehívni, ahol a delegált tagok a saját soraikból megválasztják a Társulási Tanács Elnökét. 

A polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás Társulási Tanácsába delegált személyről. 

A korábbi gyakorlattól eltérően már nem automatikusan delegálódik a polgármester személye 

a Társulási Tanácsba. A polgármester véleménye, hogy a várost továbbra is a polgármester 

képviselje.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába 

tagként Valánszki Róbert polgármestert delegálják kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy Dévaványa Várost Valánszki Róbert 

polgármester képviselje a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába. 

A polgármester javasolja, hogy akadályoztatása esetén helyettesítését Mile Lajos 

alpolgármester lássa el. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy akadályoztatása esetén Mile Lajos alpolgármester helyettesítse a 

Társulási Tanácsban kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy akadályoztatása esetén Mile Lajos alpolgármester 

helyettesítse.  

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába 

tagként Valánszki Róbert polgármestert delegálják, a polgármester akadályoztatása esetén 

helyettesítését Mile Lajos alpolgármester lássa el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

329/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) 

bekezdésében foglaltakat – Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsába tagként Valánszki Róbert polgármestert delegálja.  

A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítését Mile Lajos alpolgármester látja 

el. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntést tartalmazó határozatot a 

Társulás részére haladéktalanul küldje meg. 

 

Felelős: Balogh Csilla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

16. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenhatodik napirendi pontra, amely a 

bejelentéseket tartalmazza. 

Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 302/2014.(IX.25) Kt. határozatával úgy döntött, hogy 

„Dévaványa útépítés (Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. 

zug) 2014” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít és a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § értelmében az alábbi vállalkozásokat 

kéri fel ajánlattételre:  

 

- Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. sz. 

- HÓDÚT Útépítő Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u. 142. sz. 

- D-Profil Kft. 4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz. 

- FUTIZO Kft. 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. sz. 

- Bonag Kft-től 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz. 

 

Az ajánlati dokumentációk az érintett vállalkozásoknak 2014. szeptember 29-én megküldésre 

kerültek. A vállalkozóknak az ajánlatok benyújtására 2014. október 15-én 12 óráig volt 

lehetőségük. A megadott határidőig 2 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.  

A beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos szakmai értékelés, összegzés az előterjesztés 

mellékletét képezi.  

A polgármester elmondja, hogy a D-Profil Kft. ajánlata nettó 32.425.091,- Ft, amely a 

legalacsonyabb ajánlat és javasolja kihirdetni nyertesnek. 
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A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatbank 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 útépítés (Hajnal u., 

Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 2014” című tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 

hozza: 

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

útépítés (Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 

2014”  című tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a  D-Profil Kft. 

(4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz.) és a Bonag Kft. (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 

sz.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban foglalt 

alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

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

útépítés (Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 

2014” című tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként mind az öt rész 

vonatkozásában a D-Profil Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz.) - mint 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő 

1. rész: nettó   2.518.080,- Ft,  

2. rész: nettó   3.426.181,- Ft,  

3. rész: nettó 11.655.887,- Ft, 

4. rész: nettó   5.332.699,- Ft, 

5. rész: nettó   9.492.244,- Ft 

összesen:      32.425.091,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

útépítés (Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 

2014” című beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az építési szerződések aláírásával.” kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

330/2014.(X.20.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dévaványa útépítés (Hajnal u., 

Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 2014” című tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 

hozza: 

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

útépítés (Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 

2014”  című tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a  D-Profil Kft. 

(4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz.) és a Bonag Kft. (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 

sz.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban foglalt 

alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

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

útépítés (Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 

2014” című tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként mind az öt rész 
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vonatkozásában a D-Profil Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 9. sz.) - mint 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő 

1. rész: nettó   2.518.080,- Ft,  

2. rész: nettó   3.426.181,- Ft,  

3. rész: nettó 11.655.887,- Ft, 

4. rész: nettó   5.332.699,- Ft, 

5. rész: nettó   9.492.244,- Ft 

összesen:      32.425.091,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

útépítés (Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Gyöngy u., Szérűskert u. zug és Radnóti u. zug) 

2014” című beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az építési szerződések aláírásával.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester   

Határidő:  2014. október 31. 

 

 

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

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét.  

Az utóbbi üléseken azt tapasztalta, hogy megtárgyalatlanul kerültek a képviselő-testület elé 

anyagok, amelyek azonnali döntést igényeltek. Kéri az érintetteket, hogy az előterjesztések 

döntésre legyenek előkészítve, a bizottságok véleményezzék. 

Köszöni a figyelmet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor képviselőnek az 

elmondottakat.   

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

 

Megállapítja, hogy több bejelentés nem hangzott el. 

 

A polgármester megköszöni a munkát, még egyszer gratulál az alpolgármesternek a 

képviselőknek, a megválasztott bizottságok nem képviselő tagjainak. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 16
10

 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert       Balogh Csilla  

polgármester        jegyző 

 

 

 


