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I-1/9-31/2014. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

megtartott nyílt 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: Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője, Szűcsné Horváth Margit 

gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki 

irodavezető, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Czeglédi Tünde a Strandfürdő és Gyógyászat 

szakmai koordinátora, Balogh Aranka a Művelődési Ház részéről, Baloghné Berényi Erzsébet 

a Ványai Ambrus Általános Iskola igazgatója, Tóth Erika a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Varga Istvánné az Oktatási- Közművelődési és 

Sport Bizottság tagja, Erdeiné Mucsi Márta a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény részéről, a lakosság részéről 1 fő. 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott 

önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 

Előadó:  Váradi Károly ügyvezető  
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2. A 2014. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A 2015. 

évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. 

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

3. A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 

4. Bejelentések  

 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület, egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 Határozat: 

331/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

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

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott 

önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 

Előadó:  Váradi Károly ügyvezető  

 

2. A 2014. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A 2015. 

évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. 

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

3. A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 

4. Bejelentések  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatása előtt megadja a 

szót Erdeiné Mucsi Márta a Vox Humana Vegyeskar és a Boróka Énekegyüttes művészeti 

vezetője részére. 

Erdeiné Mucsi Márta a Vox Humana Vegyeskar és a Boróka Énekegyüttes művészeti 

vezetője – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a Vox Humana Vegyeskar és a Boróka Énekegyüttes november 28-30. között 

erdélyi koncert körútra megy, amelyre szeretettel meghívja a képviselőket. 

Énekeseiknek lehetősége nyílt Kolozsváron, Torockón és Nagyváradon adventi koncerttel 

megajándékozni az ott élő embereket.  

A részletes programtervet kiosztotta a Képviselő-testület tagjai részére, valamint láthatják a 

felmerülő költségeket.  

Kéri, hogy november 6-ig jelezzék vissza részvételi szándékukat. 

Megköszöni a lehetőséget.  
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Valánszki Róbert polgármester – köszöni a meghívást a testület nevében is, kéri, hogy a 

visszajelzéseket tegyék meg Erdeiné Mucsi Mártánál. 

 

A polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi 

ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez nem kíván kiegészítést 

tenni.  

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

- 2014. október 1-én a Vadászházban megrendezésre került a Tájolás című előadás 

melyen a „Gyomaendrődi járás fejlesztési lehetőségei a 2014-2020-as európai uniós 

fejlesztési ciklusban” volt a téma. Farkas Zoltán, volt Békés Megyei Közgyűlés 

Elnöke, Dankó Béla országgyűlési képviselő és V. Németh Zsolt államtitkár tartottak 

előadást a témában. 

- 2014. október 2-án az Idősek napját tartották meg a Művelődési Házban. 

- 2014. október 6-án az Aradi vértanúkra megemlékezve tartották meg ünnepségüket, 

ahol Dr. Lukácsi Krisztina képviselte a Békés Megyei Kormányhivatalt.  

- 2014. október 8-án a Szociális Szövetkezet épületének, illetve az Önkormányzat 

udvarán lévő melegedőnek volt az ünnepélyes átadása, ahol Tímárné Búza Ilona a 

Gyomaendrődi Munkaügyi Központ vezetője és Pántya Imre a Békés Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgató helyettese volt jelen.  

- 2014. október 9-én Orvos-beteg találkozóra került sor, ahol a dévaványai szakorvosok 

és Dr. Torma Éva a Gyomaendrődi Szakrendelő vezetője voltak jelen. A találkozón a 

jelenlévő lakosok választ kaphattak kérdéseikre.  

- 2014. október 12-én megtartásra kerültek az Önkormányzati választások, melynek 

eredménye ismert.  

A polgármester elmondja, hogy 2014. október 20-án a megválasztott Képviselő-testület 

megtartotta alakuló ülését. Ünnepélyes keretek között esküt tettek. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának megfelelően a korábbiaktól eltérően két 

alpolgármester került megválasztásra, Kiss Károly és Mile Lajos képviselők személyében, 

akik megválasztásuk után ünnepélyes esküt tettek.  

Az SZMSZ-ben leírtak szerint az önkormányzati bizottságok összetételében is változás 

történt.  

Az előző ciklustól eltérően minden bizottság 5 tagból áll, ebből 3 képviselő és 2 úgynevezett 

külsős tag.  

A megalakult bizottságok a következők:  

o Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, amelynek elnöke Földi Imre képviselő, 

o Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság, amelynek elnöke Németi József 

képviselő és a 

o Szociális és Egészségügyi Bizottság, amelynek elnöke Kanó József képviselő.  

- 2014. október 21-én Ecsegfalván is megtartották alakuló ülésüket, amelyen a 

polgármester is jelen volt. 

- 2014. október 22-én a KLIK-nél járt a polgármester, ahol egyeztettek az asztalos 

tanműhely visszaadásával kapcsolatban. A folyamat már tavasszal megkezdődött 

annak érdekében, hogy az Önkormányzat visszakaphassa az épületet. Az épületből 

kipakoltak, a mérőórák leolvasásra kerültek, melyről jegyzőkönyv készült. Az alapító 

okiratból való kivezetést csak 2015-ben tudják elvégezni, addig egy külön 

megállapodást kell, hogy kössenek az ingatlan használatára vonatkozóan. 
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- 2014. október 23-án megtartásra került az október 23-ai ünnepség. 

A testületi ülést megelőzően a mezőgazdaságban érintett szakemberekkel, a gazdálkodási 

irodavezetővel és Dr. Kulcsár László ügyvéddel egyeztettek a mezőgazdasággal kapcsolatos 

témában. 

Az utak építésével kapcsolatban elmondja, hogy október 31-én lesz a terület átadása, a jövő 

hét folyamán pedig megkezdődnek a munkálatok.  

Ennek kapcsán elmondja, hogy a tavaly elkészült utak kivitelezője, a Gold Partner Kft. 

képviselője telefonon kereste meg, tájékoztatása szerint november 4-én megkezdik a 

jegyzőkönyvezett hibák kijavítását. 

Elmondja, hogy befogadták az épület energetikai fejlesztésre vonatkozóan benyújtott 

pályázatot, amivel a középiskola és a szakszolgálati épület kívánják korszerűsíteni.  

A polgármester az ülést megelőző napon tárgyalt a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetőjével 

Fekete Józseffel és Vaszkó Anikóval a Kft. dolgozójával, akik elmondták, hogy az 

ügyfélszolgálattal kapcsolatos szerződésüket felmondták, november 1. napjától. Kérték, hogy 

az Önkormányzat biztosítson számukra alkalmas helyiséget az ügyfélszolgálati teendők 

ellátására. Jelenleg a kormányablak céljára átadott lapos tetős épületben tudnak számukra 

helyet biztosítani. Az ügyfélfogadás november 5-én 7
30

 és 17
30

 között lesz, az azt követő 

héttől pedig szerdánként ugyanilyen időpontban és pénteken délelőttönként. Az 

ügyfélfogadási rendet a jövő hét folyamán megjelenő Dévaványai Hírlapban és a 

www.devavanya.hu weboldalon találják meg az érdeklődők. 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Sportpályáról szóló szakértői jelentést 

Dr. Kollár László elkészítette, melyben a kivitelező hibájának vélte a pálya alkalmatlanságát. 

Röviden szól a szakértői véleményben foglaltakról.  

A temetővel kapcsolatban elmondja, hogy az utóbbi esős időszak következtében a talaj 

felázott, két autó nehezen fér el egymás mellett. Az út mellett kitérőket kívánnak 

megvalósítani a könnyebb közlekedés érdekében. Jelezték, hogy a temető hátsó részében már 

a sírok között is megállt az esővíz, ahol árkos megoldással szeretnék a vizet kiszorítani. 

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

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Novák Imre képviselő részére. 

Novák Imre képviselő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

A Gyomaközszolg Kft. ügyfélfogadásával kapcsolatosan elmondja, hogy az ügyfélfogadási 

teendőket eddig dévaványai lakosok látták el, de a jövőben Gyomaendrődről fognak kijárni, 

vélhetően gazdasági okokból. Bízik abban, hogy ezután is változatlanul fog működni az 

ügyfélfogadás. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

A Gyomaközszolg Kft. valóban csökkenteni szeretné a szolgáltatásért fizetett díjat, 

valószínűleg ezért döntöttek így. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

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

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

kézfelnyújtással jelezze.  

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

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

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

következő határozattal: 

 

http://www.devavanya.hu/
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Határozat: 

332/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 262/2014.(IX.2.), 

263/2014.(IX.2.), 264/2014.(IX.2.), 265/2014.(IX.2.), 267/2014.(IX.18.), 

268/2014.(IX.18.), 269/2014.(IX.18.), 270/2014.(IX.18.), 271/2014.(IX.18.), 

272/2014.(IX.18.), 273/2014.(IX.18.), 274/2014.(IX.18.), 275/2014.(IX.18.), 

278/2014.(IX.18.), 279/2014.(IX.18.), 280/2014.(IX.18.), 282/2014.(IX.18.), 

283/2014.(IX.18.), 285/2014.(IX.22.), 288/2014.(IX.25.), 289/2014.(IX.25.), 

290/2014.(IX.25.), 294/2014.(IX.25.), 295/2014.(IX.25.), 297/2014.(IX.25.), 

298/2014.(IX.25.), 299/2014.(IX.25.), 301/2014.(IX.25.), 302/2014.(IX.25.), 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 

polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Napközi Konyha működtetéséről, a vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon 

hasznosításának tapasztalatairól szóló tájékoztató megvitatása.  

Megadja a szót Váradi Károly részére, amennyiben van szóbeli kiegészítése a tájékoztatóhoz, 

azt tegye meg. 

Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – köszönti a testületi ülésen 

megjelenteket.  

Elmondja, hogy két fejlesztésre tért ki a beszámolóban.  

Az ügyvezető elmondja, hogy 37/2014.(IV.30) EMMI rendelet módosítja a közétkeztetést, 

amely szeptember 1. napjával lépett volna hatályba, de csak 2015. január 1-jén fog.  Minden 

évben szabályozni próbálják a közétkeztetést, de ekkora mértékben eddig még nem került rá 

sor. Olyan mértékű változásokkal jár, hogy szinte teljes technológiai váltást kell, hogy 

készítsenek ahhoz, hogy a rendeletben foglaltaknak megfeleljenek.  

Elmondja, hogy a meglévő sütőjükkel nem tudnak megfelelni az elvárásoknak, az új 

feladatoknak. Ennek okán új sütők beszerzése válik szükségessé. Az ügyvezető a képviselő-

testület segítségét kéri, – mint már korábban is volt rá példa – a bérleti díj visszaforgatásával.  

Egy darab sütő beszerzése kb. 1,5-2 millió forint. Két sütő cseréje válik szükségessé, de 

egyelőre csak egy cseréjét kívánják megvalósítani.  

Elképzelhető az, hogy a hálózatot is fejleszteniük kell, mivel az új sütők nagyobb 

teljesítményűek lesznek, mint a jelenlegiek.  

A másik fejlesztés a konyha előtti közterületet érinti. Az árok melletti részt szeretnék 

gyeptéglával kirakatni, mivel a föld esős időben felázik, a sarat felhordják a járdára. Ennek 

megvalósításában is kérné az Önkormányzat segítségét.  

Az említett két fejlesztés most a szükségszerű.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Váradi Károly ügyvezetőnek az 

elmondottakat.  

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

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság ülésén a tájékoztatót részletesen megtárgyalta. 
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Elmondja, hogy az árkok mellett lévő rész gyeptéglázása a Szociális Szövetkezet bevonásával 

megvalósítható. 

A bizottság elnöke elmondja, hogy az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatban 

megoszlottak a vélemények. Kérdéses, hogy az ott étkező gyerekek hogyan fogadják ezt. 

Megjegyzi, hogy a törvényt be kell tartani.  

A fejlesztésekkel kapcsolatban meg kell találni a közös megoldást. A bizottság ülésén 

egyértelmű állásfoglalás nem történt a bérleti díj visszaforgatását illetően, de véleménye 

szerint megoldható. Ennek kapcsán elmondja, hogy a bérleti szerződéseket át fogják nézni, új 

alapokra helyezik majd azokat, a Napközi Konyha esetében is. 

A beszámolót a bizottság egységesen elfogadásra javasolja a testület felé. 

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

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót Váradi Károly ügyvezető részére. 

Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – a bérleti szerződések kapcsán kérni a 

Gazdasági Bizottságtól, hogy az átvizsgálást kezdje a Napközi Konyha bérleti szerződésével. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – úgy gondolja, hogy ennek 

nincs akadálya. Elmondja, hogy a szerződések felülvizsgálata nem csak az étkeztetésre 

vonatkozik, hanem minden más egyéb bérleti szerződésre is. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére. 

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Spot Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság is véleményezte ülésén a tájékoztatót.  

Örömmel vették a Bt. fejlesztési terveit, új technológia szükséges a korszerűsítéshez. Bíznak 

abban, hogy az ott étkező diákok meg fogják kedvelni a modernebb, egészségesebb étkezést 

is. 

Az árkok lefedése óta valóban nehéz ott parkolni, közlekedni, hiszen esős időben felázik a 

föld. Szükséges volna a parkoló kiépítése. 

A Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – köszönti a testületi ülés valamennyi résztvevőjét.  

Megköszöni a részletes beszámoló elkészítését Váradi Károly ügyvezetőnek. A 

tájékoztatóban olvasható, hogy „a több mint 200.000 adag ebéd elkészítése során semmiféle 

humán egészségügyi probléma nem merült fel ebben az évben sem.” Ez magáért beszél, nincs 

mit hozzáfűzni, nagyon elégedett vele. 

Az alpolgármester elmondja, hogy a nyári családi és civil szervezeti rendezvények során nagy 

problémát jelent a meleg. Véleménye szerint utána kellene járni annak, hogy milyen 

költségekkel járna egy klímaberendezés beszerzése és beszerelése. 

Ennyiben kívánt hozzászólni, jó munkát kíván a Bt. dolgozóinak. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat Kiss Károly 

alpolgármesternek.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – köszönti a megjelenteket.  

Kérdése, hogy éves szinten mennyi a villamos energia és a gáz felhasználás? Továbbá a 

költségek kapcsán kérdezi, hogy hozzájárul-e az Önkormányzat azok fedezéséhez, 

együttműködnek-e e tekintetben a Bt-vel?  

Kérdése még, hogy éves szinten mennyi fát használnak fel, mennyi ennek a költsége? 

Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – a kérdések megválaszolásaként 

elmondja, hogy az energia költségek nagy kiadást jelentenek a Bt. számára minden évben. 
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Elmondja, hogy a gázfelhasználás jelenti a legnagyobb kiadást. A villamos energia 

felhasználásra kevesebb összeget kell jelenleg fordítani, mint a gázra, de ha technológiát 

váltanak, az is emelkedni fog.  

A Bt. tagja egy konzorciumi megállapodásnak, ami azt jelenti, hogy pár évvel ezelőtt 22,20 Ft 

volt 1 kW áram ára, mára ezt már sikerült 17,50 Ft összegre leszorítania. Úgy gondolja, hogy 

ennél jobban már nem lehet.  

A fa felhasználás kapcsán elmondja, hogy már nem használnak annyi fát, mint néhány évvel 

ezelőtt, kb. 100-130 q mennyiséget használnak fel éves szinten. A fa felhasználás azért 

csökkent, mert szenet is használnak. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – megköszöni a kérdésekre adott válaszokat az ügyvezetőnek. 

Váradi Károly a Váradi Bt. ügyvezetője – az alpolgármester felvetésére elmondja, hogy a 

klíma beszereléséről már korábban is volt szó. Ez ügy kapcsán megkeresett egy mezőberényi 

céget, velük egyeztetett. A klíma beszerelése előtt a nyílászárókat ki kell cserélni, valamint a 

födémet is fel kell újítani. Ha ezeket a korszerűsítéseket nem végzik el, nagyon magas lesz a 

villamos energia felhasználás.  

Hozzávetőlegesen elmondja, hogy az általuk üzemeltetett cukrászda vendéglátói részének 

klimatizálása napi szinten 25-30 ezer forintba kerül.  

Az új technológiát úgy próbálják meg bevezetni, hogy az ott étkezők ezt lehetőleg ne vegyék 

észre. Ahogyan eddig is, úgy ezután is a házias ízek biztosítására fognak törekedni. Amikor új 

ételt vesznek fel a menübe, mindig olyannal párosítják, amiről tudják, hogy szeretik az ott 

étkezők. 

A nyári rendezvények lebonyolítására addig nem egyeztet időpontot az érintettekkel, amíg a 

Képviselő-testület el nem fogadja a következő évi nyersanyag költségeket. A költségek 

elfogadását követően tud a rendezvények tekintetében egyeztetni az érintettekkel.  

Novák Imre képviselő – elmondja, hogy nem kaptak választ a klímát érintő kérdésre. 

Váradi Károly a Váradi Bt. ügyvezetője – már elmondta, hogy a nyílászárók és a födém 

korszerűsítését követően lesz célszerű a klíma beszerelése.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

Megköszöni a Váradi Bt. ügyvezetőjének és dolgozóinak munkáját. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Váradi Étkeztetési Bt. tájékoztatóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

333/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váradi Étkeztetési Bt. 

tájékoztatóját – a Napközi Konyha működtetéséről, a vállalkozásba átadott 

önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól – jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  -  

 

(A Váradi Étkeztetési Bt. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirendi pont 

 

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

2014. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása és a 2015. évi 

költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. 

Elmondja, hogy jogszabály nem írja elő ezeknek a témáknak a tárgyalását. Fontosnak tartják a 

testületet tájékoztatni, hiszen a koncepció elkészítésének elengedhetetlen része a ¾ éves 

tájékoztató. 

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

az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van akkor, azt tegye meg.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – a polgármester elmondta, hogy ez a 

tájékoztató okafogyottá vált. Úgy gondolja, hogy pénzügyi gazdálkodási szempontból 

továbbra is nagyon fontos, hogy ismert legyen a képviselők előtt az önkormányzat 

gazdálkodásának ¾ éves helyzete, hiszen ez alapozza meg a következő évi koncepciót.  

A költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló anyagot igyekezett részletesen kidolgozni. Az 

alulteljesítéseket, a túlteljesítéseket igyekezett megindokolni az előterjesztéshez csatolt 

táblázatokon keresztül.  

A tájékoztató kapcsán ennyit kívánt elmondani, a kérdésekre szívesen választ ad.   

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy 

ismertesse a bizottsági javaslatot.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatóban tény adatok vannak.  

A bizottság a következő negyedévben is takarékosságra kéri a gazdálkodást. Úgy gondolja, 

hogy pozitív pénzmaradvánnyal tudnak számolni, ami meg fogja könnyíteni a 2015. évi 

egyensúlyt. Bízik abban, hogy a takarékosság a következő évben is érvényesülni fog.  

A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót a testület felé.  

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

A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság 

ülésén elhangzottakat.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság 

ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót.  

Megköszönik a gazdálkodási iroda munkáját. A tájékoztató nagyon részletes és precíz, ami 

sok munkát igényelt az iroda részéről. 

 Bíznak abban, hogy a következő negyedévben is takarékos gazdálkodást folytatnak.  

A bizottság elnöke említést tesz a fűtési szezonról, valamint a villamos energia 

felhasználásról. 

A tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót 

1.531.693.000,- Ft teljesített bevétellel, 947.780.000,- Ft  teljesített kiadással elfogadja 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: 

334/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi költségvetésének 

¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót 

                            1.531.693.000,- Ft teljesített bevétellel, 

                947.780.000,- Ft teljesített kiadással elfogadja. 

Felelős: -  

Határidő: -  
 

(Az önkormányzat a 2014. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a napirend keretében a 2015. évi 

költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalására kerül sor. 

Véleménye szerint ez ügyben egyeztetés szükséges, amelyen a képviselőket és az 

érdeklődőket szívesen látja. 

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

az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a jó gazdálkodás alapja 

a jó költségvetés készítés. Ahhoz, hogy jó költségvetést tudjanak készíteni, nagyon 

körültekintően kell eljárni, előre kell tekinteni. Az elmúlt ¾ év elemzése megtörtént, az 

előretekintésre még nincs lehetőség. Késnek az ágazati jogszabályok. Talán a mai napon a 

következő évi költségvetés tervezet felkerül az Országgyűlés honlapjára. Nagyon nehéz 

helyzetben vannak a korábbi évekhez viszonyítva, nem rendelkeznek olyan információkkal - a 

központi költségvetés tekintetében -, amely megalapozná a költségvetést. Fontosnak tartották, 

hogy elkezdődjön a következő évi munka. Szintén fontos a helyben képződő bevételek 

áttekintése, amiről a Gazdasági Bizottság elnöke már szólt. Példaként említi a szerződések 

felülvizsgálatát.  

Az elvekről röviden ennyit kívánt szólni. 

Köszöni a figyelmet.  

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

bizottsági javaslatot.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság ülésén ezen tájékoztatót is részletesen megtárgyalta. 

A bizottság elnöke úgy gondolja, ha ismertek lesznek a központi költségvetés irányszámai, 

akkor akadálya nem lesz annak, hogy elkezdjék a következő évi költségvetés összeállítását. 

Kéri, hogy a javaslatokat minél hamarabb tegyék meg. Elmondja, hogy a következő évi 

költségvetés készítésekor az idei év adatait fogják alapul venni. Megjegyzi, hogy már új 

fejlesztési javaslatok érkeztek.  

Már elhangzott, hogy a bevételek növelése érdekében át kell nézni a szerződéseket. Vizsgálni 

kell azt is, hogy hol tudnak bevételt növelni és hol tudnak kiadást csökkenteni.  

A bizottság elnöke egyeztetett Kanó Józseffel a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökével az ügyben, hogy a szociális területen is mérséklést várnak el a következő évben.  

Említést tesz arról, hogy a kézpénzfizetést felváltja majd az utalvány, ami jelentős 

költségmegtakarítást fog eredményezni.  

A bizottság elnökének véleménye, ha ismert lesz a központi költségvetés, abban az esetben 

január hónapban meg tudják alkotni a költségvetési rendeletet. Megjegyzi, hogy az utóbbi 

években a februári ülésen alkotta meg a költségvetési rendeletét a képviselő-testület.  
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Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  

A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót a testület felé.  

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

A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság 

ülésén elhangzottakat.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság 

ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót.  

A koncepció megvalósításában a város érdekeit szem előtt kell tartani.  

A bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testület felé a 2015. évi 

költségvetési koncepcióra vonatkozó jövőbeni irányokat. 

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

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy számára szimpatikus a településfejlesztési 

célok tervezése.  

Az írásos anyagban szerepel az, hogy a „szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója 

folyamatos”. Úgy gondolja, hogy ebben szerepel a szennyvíztelep rekonstrukciója is. Említést 

tesz a tisztítandó vízmennyiségről, a villamos energia felhasználásról.    

Köszöni a figyelmet. 

Valánszki Róbert polgármester – a szennyvíztelep felújítása, és a szükséges munkálatok 

elvégzése, a rákötések számának meggyorsítása szerepel az említett sor alatt. Megjegyzi, 

hogy 44 ingatlan nincs még rákötve a településen a rendszerre.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki a 2015. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó jövőbeni irányokat jóváhagyólag 

elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

335/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2015. évi költségvetési 

koncepcióra vonatkozó jövőbeni irányokat jóváhagyólag elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2015. évi 

költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez kezdje meg a szükséges egyeztetéseket 

a költségvetési koncepciós elvek alapján, amely konkrét feladatokra, 

tevékenységekre lebontva tartalmazza a működést és a fejlesztési célokat.   

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester  

Balogh Csilla jegyző 

a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, 

irodavezetők, minden terület szakmai vezetője,  

intézményvezetők. 

Határidő:  a 2015. évi rendelettervezet benyújtásának időpontja 
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3. Napirendi pont 

 

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

2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elkészítési határidejének módosításával 

kapcsolatos.  

A polgármester elmondja, hogy a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a belső ellenőrzési 

tervet a testület december 31-ig hagyja jóvá. Az elmondottak miatt egy későbbi ülésen 

fogadnák el a belső ellenőrzési tervet, határoznák meg azokat a területeket, amelyeknél a 

belső ellenőrzést szükségesnek tarják.  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén javaslatként elhangzott, hogy a közbeszerzések, 

valamint a Strandfürdő ellenőrzése is szerepeljen a tervben.   

A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, hogy kíván-e 

hozzászólni? 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – a leírtakhoz szóbeli kiegészítést nem 

kíván tenni.  

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

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottakat.  

Földi Imre Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elhangzott az ülésen, hogy a 

belső ellenőrzési feladatok elvégzésére vonatkozóan három ajánlatot kérjenek be.  

Elmondja, hogy a normatív támogatásokkal kapcsolatos ügyeket, a közbeszerzési eljárásokat, 

valamint a Strandfürdő és Gyógyászat belső ellenőrzését javasolja a bizottság a tervben 

szerepeltetni. Várják a képviselőktől a javaslatokat, hogy mely célterületek ellenőrzését 

tartják még szükségesnek.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy az elmúlt időszakban nagy gondot jelentett 

az iskolákban a járulékok és a munkabérek, valamint a fenntartási költségek alakulása. 

Kéri, hogy az iskolák és az óvodák fenntartási költségeit vizsgálják meg.  

Köszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a fenntartási 

költségeket belső ellenőrzés nélkül is meg tudják mondani. A bér és járulékaihoz az 

önkormányzatnak nincs köze. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére vonatkozóan három 

ajánlatot kérjenek be, a tervben szerepeljen a normatív támogatások, a Dévaványa 

városközpontjának déli oldalán megvalósított parkolók közbeszerzésének, valamint a 

Strandfürdő és Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése, az oktatási 

intézmények működtetésének ellenőrzését a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Gazdálkodási 

Irodával közösen végezze el 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: 

336/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi 

belső ellenőrzési feladatok elvégzésére vonatkozóan három vállalkozástól kérjenek 

be ajánlatokat. 

 

Továbbá úgy dönt, hogy a Képviselő-testület elé kerülő belső ellenőrzési tervben a 

szerepeljen: 

- a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatásán belül a „Gyermekek napközbeni ellátása” jogcímnél a bölcsődei 

ellátás,  

- „Dévaványa városközpontjában az Árpád u. – Körösladányi u. 4205. sz. 29,702 

kmsz – 30,231 kmsz járda, parkoló- és kerékpárút építésére vonatkozóan a 

tervben szereplő, de eddig el nem készült 41 db parkolóhelyek kialakítása” 

tárgyú közbeszerzés, és a 

- Strandfürdő és az Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellenőrzése.  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az oktatási intézmények működtetésének 

ellenőrzését a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal Gazdálkodási Irodájával közösen végezze el.  

 

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

járjon el.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

4. Napirendi pont 

 

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

bejelentéseket tartalmazza.  

A polgármester elmondja, hogy az első bejelentés az önkormányzat illetékességi területén 

bevezetett adónemek esetleges módosításával kapcsolatos.  

A bizottsági ülésen született állásfoglalás e tekintetben.   

A polgármester a bizottsági javaslat ismertetése előtt megadja a szót Szűcsné Horváth Margit 

gazdálkodási irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy minden évben a 

koncepció készítésekor áttekintik, hogy hol tudnak bevételt növelni, kiadást csökkenteni. 

A bevételek növelésére lehetőség a helyi adók emelése.  

Az irodavezető elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-testület valamelyik adónemben az 

adó mértékének az emelése mellett dönt, úgy azt a következő év január 1-től kell bevezetni. 

Fő szabály, hogy az adó mértékének az emelése naptári éven belül nem növelheti az 

adóalanyok adóterhét. Amennyiben az adóteher bevezetése mellett dönt a Képviselő-testület 

azt, úgy kell elfogadni, hogy legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba, 

vagyis ilyen döntés esetén legkésőbb 2014. december 2-ig ki kell hirdetni a helyben szokásos 

módon az erről alkotott rendeletet.  

Az adótörvényben van egy új módosítási javaslat, mely szerint a települési képviselő-testület 

települési adókat vezethet be magánszemélyekre. Nincs megnevezve, ez a lehetőség fennáll.  
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Az előterjesztésben leírta az irodavezető, hogy a magánszemélyek kommunális adójánál van 

lehetőség az adómértékének az emelésére.  

Az iparűzési adóval kapcsolatban elmondja, hogy a helyi adókról szóló törvényben 

meghatározott felső határra indexálja a törvényalkotó. Az iparűzési adóban konstans az 

adóalapra vetített 2 %-os mérték, annak emelésére nincs mód. 

Az irodavezető elmondja, hogy az idegenforgalmi adó összege jelenleg vendégéjszakánként 

egy fő után 200,- Ft.  

A felső határának mértéke 300,- Ft, a valorizáció figyelembe vételével megállapítható 

adómaximum: 496,60 Ft/vendégéjszaka.  

Ezen adónem tekintetében nincs javaslat az adómértékének az emelésére.  

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  

Megköszöni a figyelmet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság állásfoglalása, hogy a jelenlegi adórendszeren ne változtassanak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kanó József részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 

választási programjában szerepelt a kommunális adó mértékének 30 %-al történő csökkentése, 

amely 6,3 millió forint bevétel kiesést okozna. Kérdés, hogy ez vállalható-e? 

A képviselő szeretné, ha a soron következő testületi ülésre az általa elmondottak hatása 

kidolgozásra kerülne. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – egyetért a képviselő által említett adómérték csökkentési 

javaslattal. Kérdése, hogy a bevétel kiesés pótlására van-e javaslata? 

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a felmerülő kérdésre 

elmondja, hogy a mai ülésen már volt arról szó, hogy a bérleti szerződéseket át kell tekinteni. 

Elképzelhető, hogy a módosítások során lesz többletbevétel. Megjegyzi, hogy egy ilyen nagy 

költségvetésnél a 6,3 millió forint nem jelentős összeg. Úgy gondolja, hogy egy gesztus lenne 

a lakosság felé a kommunális adó mértékének a csökkentése. Ezt mondhatja úgy is, hogy ez 

lenne a Képviselő-testület rezsi csökkentése.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József képviselőnek az elmondottakat. 

A polgármester elmondja, ha emelni kívánnak az adók mértékén, azt most kell megtenni, 

csökkenteni évközben is lehet. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen térjenek vissza a 

téma tárgyalására.    

Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy csökkenteni valóban 

lehet az adók mértékén.  

A 2015. évi költségvetésbe beterveznek az adók bevételéből egy bizonyos összeget és nem 

számolnak az évközben történő csökkentéssel, akkor évközben fog jelentkezni a 

bevételkiesés.  

Elmondja, hogy a novemberi képviselő-testületi ülésre be fogják terjeszteni a helyi adók 

módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetet.    

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az 

előterjesztésben is látható, hogy a kommunális adó tekintetében minden 1.000,- Ft/év/ingatlan 
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összeggel történő emelés 3 millió forint többletbevételt jelent, 1.000,- Ft/év/ingatlan összeggel 

történő csökkentés pedig 3 millió forint bevételkiesést eredményez.   

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a képviselő-testület nem kíván új adónemet 

bevezetni, a jelenlegi adók mértékét nem kívánja emelni, valamint kerüljön kidolgozásra az 

iparűzési adó csökkentésének a hatása kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

337/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új adónemet 

nem kíván bevezetni, a jelenlegi adók mértékét nem kívánja emelni. 

 

Továbbá úgy dönt, hogy a kommunálisadó mértékének csökkentése tekintetében a 

helyi adókról szóló önkormányzati rendelettervezet kerüljön kidolgozásra és 

beterjesztése a testület elé. 

 

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

járjon el.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

feladatok további igénybevételével kapcsolatos. 

Jogszabály nem írja elő az önkormányzatok számára a könyvvizsgálói kötelezettséget.   

Elmondja, hogy a könyvvizsgálati feladatok ellátása éves szinten 533.400,- Ft-os kiadást 

jelent az önkormányzat számára. Véleménye szerint meg kell fontolni a döntést, hiszen több 

kiadás is lehet, ha nem veszik igénybe a könyvvizsgálói szolgáltatást.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság véleménye, hogy a pénzügyi kontroll mindenképpen szükséges, ugyanúgy, mint a 

belső ellenőrzés. 

A bizottság javaslata, hogy a könyvvizsgálói szolgáltatást továbbra is vegyék igénybe.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére. 

Németi József az Oktatás- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – a 

bizottságuk fontosnak tartja, hogy a könyvvizsgálói szolgáltatást továbbra is igénybe vegyék. 

A bizottság egyhangú javaslatát ismertette.  

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

A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a bizottságok véleményével nem tud 

egyetérteni. Véleménye szerint a több mint félmillió forint kidobott pénz, hiszen a belső 
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ellenőrzést elvégzik a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság által javasolt területeken. Korábbi 

ülésen már kezdeményezte, hogy a könyvvizsgálói szolgáltatást ne vegyék igénybe. 

Megjegyzi, hogy írásban nyújtotta be kezdeményezését.  

Úgy gondolja, hogy a könyvvizsgáló részére az anyagot a gazdálkodási iroda készítette el, a 

könyvvizsgáló megnézte és jóváhagyta. A szolgáltatás igénybevétele egy biztonságot jelent a 

gazdálkodási iroda számára.   

Elmondja, ha a belső ellenőrzést megfizetik, akkor nem érti, miért van szükség a 

könyvvizsgálói szolgáltatásra.  

Említést tesz a két évvel korábban készített könyvvizsgálói jelentésről, amelyen a dátum 

helytelenül szerepelt.  

Az alpolgármester javaslata, hogy a határozati javaslatban foglaltakat fogadják el, mely 

szerint a könyvvizsgálóval 2006. május 3-án létrejött megbízási szerződést 2015. április 30. 

hatállyal mondják fel.  

Az alpolgármester elmondja, hogy 2012. évtől nem kötelező a könyvvizsgálói szolgáltatás 

igénybevétele az önkormányzatoknál. A könyvvizsgálati feladatokra fordított összeget más 

célra is fel lehetett volna használni.  

Kéri, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést mondják fel.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károly alpolgármesternek a véleményét. 

Megadja a szót Kanó József részére.  

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

képviselő-testület és az önkormányzat is jogkövetőek és mégis alkalmaznak ügyvédet.  

Van olyan, amit egy képviselőtől nem fogadnak el, de egy könyvvizsgálótól elfogadnak, vagy 

mondhatná azt is, hogy egy magánembertől nem fogadnak el, de elfogadnak egy ügyvédtől. 

Vannak dolgok, amiket ki lehet kerülni, de nem érdemes.  

Kiss Károly alpolgármester – nem érti, ha megbízást adnak belső ellenőrzési feladatokra, 

akkor miért veszik igénybe a könyvvizsgálói szolgáltatást? 

Valánszki Róbert polgármester – Kiss Károly alpolgármester kérdésére elmondja, hogy a 

könyvvizsgálói feladat nem ugyanaz, mint a belső ellenőrzési feladat. Elmondja, hogy 

tudomása szerint az alpolgármester által említett könyvvizsgálói jelentésen a dátum helyesen 

szerepelt, a faxgép nem volt átállítva az aktuális dátumra.  

Elmondja, hogy nem látják azt a munkát, amit a könyvvizsgáló végez. Sok esetben hétvégén 

is dolgozik a könyvvizsgáló és a gazdálkodási iroda munkatársai napközben is egyeztetnek 

vele.  

A polgármester javasolja, hogy továbbra is vegyék igénybe a könyvvizsgálói szolgáltatást.  

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

dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint nélkülözhetetlen a könyvvizsgálói 

kontroll. A képviselő névszerinti szavazást kér ez ügyben.  

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

Aki egyetért azzal, hogy könyvvizsgálói szolgáltatás kérdésében névszerinti szavazással 

hozzák meg döntésüket kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

tartózkodás nélkül nem dönt a névszerinti szavazás mellett. 

A polgármester az alpolgármester módosító indítványát teszi fel szavazásra. 

Aki egyetért azzal, hogy Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgálóval 2006. május 3-án 

létrejött megbízási szerződést 2015. április 30. hatállyal mondják fel kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat nélkül nem ért egyet Kiss Károly alpolgármester módosító indítványával.   

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
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Aki egyetért azzal, hogy Galuska Józsefné könyvvizsgálóval a 2006. május 3-án létrejött 

megbízási szerződést ne mondják fel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

tartózkodással úgy dönt, hogy Galuska Józsefné könyvvizsgálóval a megbízási szerződést 

nem mondja fel.  

 

A polgármester elmondja, hogy következő bejelentés a Dévaványa, belterületi, Konrád utcai 

(725 és 726 hrsz-ú)  ingatlanok pályázati úton történő értékesítésével kapcsolatos.   

Elmondja, hogy Salánki Ádám Dévaványa, Gyomai u. 9. szám alatti lakos vételi szándékkal 

fordult a Képviselő-testülethez az önkormányzat tulajdonát képező, Dévaványa Konrád utcai 

726 és 725 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában. 

Az ingatlanok a Konrád utcai lakótelkek északi vége és a vasút által határolt beépítetlen 

területen helyezkednek el, beépítésük, lakóingatlanként történő hasznosításuk a közeljövőben 

nem várható, hasznosítva vagy bérbe adva nincsenek. 

A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én a 299/1014.(IX.25.) Kt. határozatában döntött, 

hogy a tárgyi ingatlanokat pályázati úton lehet értékesíteni.  

A Műszaki Iroda elkészítette az értékesítésre vonatkozó részletes pályázati kiírást, melyet 

jóváhagyásra benyújtott a Képviselő-testületnek. 

Az ingatlanokra vonatkozó értékbecslés az előterjesztéshez mellékelve van. 

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

javaslatukat.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.  

Javaslatuk a Képviselő-testület felé, hogy a pályázati felhívást és a pályázati hirdetményt 

fogadják el.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének 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 a pályázati hirdetménnyel, valamint a részletes pályázati kiírással kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

338/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező Dévaványa 725 hrsz. alatt lévő, belterületi 1.056 m
2 

alapterületű, 

természetben Dévaványa, Konrád u. 3. sz. alatt található ingatlanának 1/1 tulajdonát, valamint 

a Dévaványa 726 hrsz. alatt lévő, belterületi 710 m
2
 alapterületű, természetben Dévaványa, 

Konrád u. 1. sz. alatt található ingatlanának 1/1 tulajdonát pályázati úton történő eladásra 

meghirdeti.  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a pályázati felhívás 

megjelentetésével az alábbiak szerint: 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése 

egyfordulós pályázat útján. 

Pályázat tárgya: a Dévaványa, Konrád u. 725 hrsz. és 726 hrsz-ú belterületi ingatlanok 

értékesítése. 

Ajánlatok benyújtásának határideje:  2014. november 20. 09
00

 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

Műszaki irodája 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

Az ajánlatokat ingatlanonként külön-külön kell megadni. 

Az ajánlati kötöttség időtartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az 

eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. 

Pályázati biztosíték: 

Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér. 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában Feke László műszaki 

irodavezetőtől. 

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen dokumentáció formájában a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában 2014. november 10. 08
00

-tól 2014. 

november 20. 09.
00

- óráig. 

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése 

egyfordulós pályázat útján. 

Pályázat tárgya: a Dévaványa, Konrád u. 725 hrsz-ú és 726 hrsz-ú ingatlanok értékesítése. 

Ajánlat benyújtásának  határideje:  2014. november 20. 09
00

 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati  Hivatal  

Műszaki Iroda 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az 

eredményhirdetéstől számított 60 napig tart. 

Pályázati biztosíték: 

Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér. 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában Feke László műszaki 

irodavezetőtől. 

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen dokumentáció formájában a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában 2014. november 10. 08
00

-tól 2014. 

november 20. 09
00

 óráig ügyfélfogadási időben. 

 

Az értékesítendő ingatlanok adatai: 

726 hrsz.: 

Dévaványa, Konrád utca 1. 
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      művelési ága: kivett, beépítetlen terület,  

710 m
2
 nagyságú 

tulajdoni hányad: 1/1 Dévaványa Város Önkormányzat tulajdona 

az ingatlanra átjárási jog van bejegyezve a nyilvántartásban a szomszédos, 720 helyrajzi 

számú terület vonatkozásában  

 

kikiáltási ár: ingatlan-értékbecslő által meghatározott forgalmi érték (120 Ft/m
2
 + 

ÁFA) 

 

725 hrsz.: 

Dévaványa, Konrád utca 3. 

       művelési ága: kivett, beépítetlen terület 

       1.056 m
2
 nagyságú  

       tulajdoni hányad: 1/1 Dévaványa Város Önkormányzat tulajdona 

 

       kikiáltási ár: ingatlan-értékbecslő által meghatározott forgalmi érték (120 Ft/m
2
 + 

Áfa) 

 

Az ajánlatokat ingatlanonként külön-külön kell megadni. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

a) az ajánlatok felbontásának helye és időpontja:  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki irodája  

2014. november 20. 10
00

 óra; 

b)  az eredményhirdetés helye és időpontja: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki irodája  

2014. november 28. 10
00 

óra 

c) a pályázati ajánlatok közül a Képviselő-testület a legmagasabb vételi árat megajánló 

pályázót hirdeti ki nyertesnek; 

d) a pályázatok felbontásánál az ajánlattevők, vagy meghatalmazottjuk, illetve az 

ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

e) a pályázatok elbírálására jogosult a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a 

Képviselő-testület. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 

határidő után nyújtották be; 

b) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak; 

c) amely az ajánlati árat nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, 

valamely feltételhez köti; 

 

Egyéb információk: 

Az ajánlatot zárt, borítékban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell beadni, az 

ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó 

határidőig. A borítékra a következőt kell ráírni: pályázó neve, címe, valamint: „Dévaványa, 

Konrád u. 725 hrsz. és 726 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése” 

Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 

1. Ajánlati lap, melyen a pályázó neve és címe, valamint az ingatlanért felajánlott 

ajánlati ár fel van tüntetve. 
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2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 

 

Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb összegű 

ajánlatot tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerződést kötni. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

 Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos  

 

 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés egy tájékoztató 

anyag a 2014. szeptember 19-én megtartott Európai Autómentes Napról.  

Az írásos tájékoztató és rendezvényről készült 14 db fotó a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

A polgármester elmondja, hogy a legnagyobb tömeget az V. Gurul Ványa felvonulás 

vonzotta, amelyen 964-en regisztráltak. 

A résztvevők láthatták, hogy évről-évre többen vesznek részt a rendezvényen.  

A polgármester véleménye, hogy a kezdeményezés sikeres volt, amit a következő években is 

támogatni kell és szorgalmazni a megtartását.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a tájékoztatót 

elfogadásra javasolja a testület felé. Megköszönik a szervezésben résztvevők munkáját.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság 

ülésén elhangzottakat.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság 

a tájékoztató elfogadását - egyhangúlag - javasolja a képviselő-testület felé. A bizottság 

megköszöni a szervezők munkáját. Bíznak abban, hogy a jövő évben is hasonlóan sikeres 

rendezvényre fog sor kerülni.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a 2014. szeptember 19-én megtartott Európai Autómentes Napról szóló 

tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

339/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 19-én 

megtartott Európai Autómentes Napról szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

A Képviselő-testület megköszöni a szervezésben résztvevők munkáját.  

 

Felelős:  -  

Határidő:  -  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal az E-FORTE
®

 Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver, korlátlan 

kliens licensz, az E-FORTE
®
 MAP Térinformatikai rendszer 5.0, 1 település szerver, licensz, 

a KOLIBRI Professional 6.0, 12 felhasználó licensz, és az E-FORTE 5.0 E-Időpont rendszer, 

licensz szoftvereket használja mindennapi munkája során. 

Jelenleg hatályos szoftverekre szóló szerződés időtartama határozott idejű, mely 2014. 

december 31. napján megszűnik. 

Az InterMap Kft. Szolgáltatási szerződés tervezete az előterjesztéshez van csatolva.  

Az előterjesztésben fel van sorolva, hogy a Vállalkozó havonta fizetendő díj fejében milyen 

szolgáltatásokat biztosít. 

A polgármester véleménye, hogy a szolgáltatási szerződést meg kell kötni, mivel a 

mindennapi munkához szükséges.  

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

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság egyetért azzal, 

hogy az iktató- ügyiratkezelő rendszer működtetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés 

megkötésre kerüljön.   

Nem szerepel a határozati javaslatban, hogy mekkora összeget szükséges biztosítani a 2015. 

évi költségvetésben.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a határozati javaslatban, azért nem 

írt összeget, mivel Ecsegfalvával közösen történik az elszámolás. Pontos összeget most nem 

tud, csak az elszámolást követően.  

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető részére.  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy éves szinten bruttó 

1.176147,- Ft-ról van szó. Ecsegfalvával az elszámolás a zárszámadás keretében történik, 

lakosságarányosan. A rájuk eső összeget átadják, amely 3 % körül van. Tehát az 1.176.147,- 

Ft-ot be kell tervezni a költségvetésbe.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezetőnek a tájékoztatást. 

Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  

Mile Lajos alpolgármester – kérdése, hogy a KOLIBRI Professional szoftver 5.0-ás, vagy 

6.0-ás? 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a KOLIBRI Professional 6.0-ás, az 

ügyiratkezelő rendszer, valamint a térinformatikai rendszer pedig 5.0-ás.  

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

Oktatási Bizottság javaslatát.  

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az előterjesztést. Javasolják a szerződés 

aláírását, valamint a szükséges forrás biztosítását. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a következő határozati javaslattal:  

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az E-

FORTE
®
 Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver, korlátlan kliens licensz, az 

E-FORTE
®
 MAP Térinformatikai rendszer 5.0, 1 település szerver, licensz, a KOLIBRI 
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Professional 6.0, 12 felhasználó licensz, valamint az E-FORTE 5.0 E-Időpont rendszer, 

licensz szoftverekre vonatkozó support feladatok elvégzésére, verziókövetésre és 

jogszabálykövetésre szükséges forrást azaz 1.176.147,- Ft-ot a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal Költségvetésébe beépíti. 

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

el.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

340/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy az E-FORTE
®
 Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver, 

korlátlan kliens licensz, az E-FORTE
®
 MAP Térinformatikai rendszer 5.0, 1 

település szerver, licensz, a KOLIBRI Professional 6.0, 12 felhasználó licensz, 

valamint az E-FORTE 5.0 E-Időpont rendszer, licensz szoftverekre vonatkozó 

support feladatok elvégzésére, verziókövetésre és jogszabálykövetésre szükséges 

forrást azaz 1.176.147,- Ft-ot a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

Költségvetésébe beépíti. 

 

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

járjon el. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

  Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

Határidő:  értelem szerint 
 

 

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

igazgatási irodavezető terjesztette a testület elé, amely az általános iskolai körzethatárok 

véleményezésével kapcsolatos.  

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére. 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 

Oktatási Főosztálya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdése értelmében a 2015/2016-os tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az 

általános iskolák felvételi körzetét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) 

bekezdése alapján a felvételi körzetek meghatározásához a Kormányhivatalnak november 

utolsó napjáig kell beszereznie a megyében működő települési önkormányzatok véleményét.  

Az elmondottak alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya azzal a kéréssel 

fordult Dévaványa Város Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet 

véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot 2014. november 28. napjáig 

szíveskedjen részükre megküldeni. 

A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

felvételt biztosító iskola a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 
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Az irodavezető javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Békés Megyei 

Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskola 

körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet. 

Elmondja még, hogy a nem állami, nem települési önkormányzat által fenntartott Szegedi Kis 

István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Szügyi Dániel 

Tagintézménye esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 33. § (1) 

bekezdése alapján a beiskolázási körzethatár a település közigazgatási területe. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 

elmondottakat. 

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

Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottság ezen előterjesztést is megtárgyalta ülésén. A határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a Békés Megyei Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító 

általános iskola körzethatárának meghatározására vonatkozó tervezettel kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

341/2014.(X.30.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 

Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskola 

körzethatárának meghatározására vonatkozó tervezettel, és az alábbiak szerint 

javasolja a körzethatárok kialakítását: 

 

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beiskolázási körzete 

Dévaványa és Ecsegfalva települések közigazgatási területe. 

 

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Szügyi Dániel Tagintézménye beiskolázási körzethatára Dévaványa település 

közigazgatási területe. 

 

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

el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

Határidő:  2014. november 28. 
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés egy új OPEL Zafira 

gépjármű beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

Elmondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében erre a célra el van különítve 6 

millió forint.  

A gépjármű beszerzésére vonatkozóan ajánlatokat kértek be.  

Ajánlatkérésük főbb szempontjai az alábbiak voltak: 1700 cm
3
, 5 ajtós kivitel, 7 személyes, 

diesel üzemmód, manuális váltó. 

2014. október 29-ig három ajánlat érkezett, amelyek a következők: 

- Auto Palace Délpest  bruttó 4.799.000,- Ft 

- Opel Toth Monor   bruttó 4.849.000,- Ft 

- Opel Gyulai Budapest bruttó 4.900.000,- Ft 

(Az előterjesztésben az ajánlatok részletezve vannak.) 

A beérkezett árajánlatok között a különbség nem nagy.  

A polgármester az Opel Toth Monor bruttó 4.849.000,- Ft-os ajánlatát javasolja a testület felé 

elfogadásra. Elmondja, hogy nem ez a legalacsonyabb ajánlat, de ez esetben a garancia 5 év. 

Elmondja még, hogy a gépjármű üzembe helyezési költsége 83.905,- Ft. 

A polgármester megadja a szót a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke részére, hogy 

ismertesse javaslatukat. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság az Opel Toth 

Monor bruttó 4.849.000,- Ft-os ajánlatát javasolja a testület felé elfogadásra, hiszen 

összességében ez a legkedvezőbb árajánlat. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az összességében legkedvezőbb ajánlatot az 

Opel Toth Monor bruttó 4.932.905,- Ft-os (bruttó 4.849.905,- Ft + 83.905,- Ft üzembe 

helyezési költség) ajánlatát fogadják el, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat:  

342/2014.(X.30.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok 

színvonalasabb ellátása érdekében OPEL Zafira típusú személygépkocsi beszerzése 

mellett dönt.  

A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül az Opel Toth Monor - 2200 Monor, 

Vasadi út 1. sz. - (ajánlati bruttó ár 4.849.905,- Ft + 83.905,- Ft üzembe helyezési költség) 

4.932.905,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint összességében a legkedvezőbb összegű 

ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. 

 

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

járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert  polgármester 

  Feke László  műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos  
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Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Strandfürdőnél 

hőcserélő és szivattyú beszerzésével kapcsolatos. Ezen témáról már tett említést a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentés ismertetésénél. A 298/2014.(IX.25.) Dv. Kt. 

határozatban arról döntött a Képviselő-testület, hogy a téli kiúszós medencét november 1. 

napjától következő év február 28. napjáig kívánja üzemeltetni. Az ÁNTSZ-szel folytatott 

egyeztetések során kiderült, hogy erre a jelenlegi formában nem kaphat engedélyt a 

Strandfürdő arra hivatkozva, hogy a vízforgatós medencében termálvizet nem tarthatnak, 

ahhoz át kellene azt minősíteni, ami túl hosszú folyamat volna. Csak hűtött termálvizet 

engedhetnének a medencébe, de mivel a termálvíz gyógyvíz minősítésű, ezért ahhoz vizet 

hozzáadni nem lehet. Egy lehetőség van a téli kiúszós medence üzemeltetésére, a vizet 

valamilyen módon melegíteni kell, amihez hőcserélő és szivattyú beszerzése szükséges. Erre 

érkeztek árajánlatok 3 cégtől.  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság arról döntött, hogy szakértői véleményt szerezzenek be 

annak érdekében, hogy ez az eljárás megfelelő-e a kívánt cél elérése érdekében. A vélemény 2 

héten belül elkészül, azt követően tudnak döntést hozni, akár egy rendkívüli ülés keretében. 

Bíznak abban, hogy december 1-től a téli kiúszós medencét üzemeltetni tudják.  

Az ÁNTSZ munkatárásának elmondása szerint eddig egyszer sem adtak ki ilyen jellegű 

üzemeltetési engedélyt. Dévaványa esetében kijelentette, hogy a működést csak az elmondott 

formában tudja engedélyezni, szükségesek a berendezések a víz felfűtéséhez.  

A polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy döntést a szakértői vélemény 

megismerését követően hozzanak e témában.  

 

A polgármester elmondja, hogy vasárnap 13 órakor a Bánomkert és Szérűskert utca közötti 

területen fásításra kerül sor, amelyhez a facsemetéket Havancsák László ajánlotta fel. A 

facsemeték megérkeztek, az ültetéshez szükséges gödrök kiásása folyamatban van. Minden 

feltétel adott lesz ahhoz, hogy a lakosság, a civil szervezetek, a képviselők elültessenek egy-

egy fát, örökbe fogadják azt. Mindenkit szeretettel vár vasárnap 13 órakor a faültetésre. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?  

Megadja a szót Kanó József részére. 

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, hogy eszközt 

vigyen-e magával, aki fát szeretne ültetni? 

Valánszki Róbert polgármester – a felmerülő kérdésre válaszként elmondja, hogy az 

ültetéshez ásót és lapátot mindenkinek vigyen magával. 

A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogyan áll a Strandfürdőnél a mozgáskorlátozott 

feljáró megvalósításának az ügye?  

Másik kérdése, hogy a Művelődési Háznál a mozgáskorlátozottak segítésére szolgáló korlát 

megépítése hogyan áll?  

Feke László műszaki irodavezető – az alpolgármester kérdéseire elmondja, hogy a 

Művelődési Háznál a korlát elkészítése folyamatban van.  

A Strandfürdővel még nem egyeztettek, egyelőre nincs megfelelő műszaki megoldás, a 

bejárat előtti részt is át kell, hogy alakítsák a mozgáskorlátozott feljáróhoz, amihez szükséges 

az építési engedély beszerzése. Dönteni kell arról, hogy melyik megoldás mellett döntenek, 

hiszen egy korábbi ötlet alapján hátul, a medencék felől szerettek volna nyitni egy ajtót. Azóta 

felmerült egy másik kivitelezési ötlet is, a korlátlift beszerzése, amely kb. 3 millió forintba 

kerül, míg az előbbi megoldást néhány átalakítással, költségkímélőbben meg lehetne oldani. 

Kiss Károly alpolgármester – nem ragaszkodik a korlátlift beszerzéséhez, de valamilyen 

megoldást találniuk kell ennek a problémának a megoldására. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a hátulról történő megközelítés 

kialakítása jóval kevesebb összegbe kerül, kb. 200 ezer forintos költséggel és némi 
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átalakítással járna. A liftes megoldáshoz már nagyobb összegű forrás biztosítása szükséges.  

Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy van-e annyi hely az alsó lépcsőfok és a 

bejárati ajtó között, hogy a lift beférjen? 

Czeglédi Tünde a Strandfürdő szakmai koordinátora – elmondja, hogy erről már korábban is 

beszéltek és nincs akkora hely, hogy beférjen a lift. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy 150 x 150 cm-es terület kell az 

akadálymentes szabály szerint. Amennyiben nincs ekkora szabad terület, akkor a liftes 

megoldást nem lehet megvalósítani.  

Valánszki Róbert polgármester – a lift drágább, viszont célszerűbb lenne azt a megoldást 

választani. 

Kiss Károly alpolgármester – az elhangzottakhoz hozzáteszi, hogy a kerekesszékkel 

közlekedőket kell segíteni, nekik jelenleg nehézkes az épületbe történő bejutás. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, ahogyan a testület határoz, ők a döntésnek 

megfelelően fogják beszerezni az engedélyt és a szerint fognak eljárni.  

Az irodavezető kifejti a megvalósításhoz szükséges műszaki eljárásokat. 

Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a lehetőségeket vizsgálják meg és ez 

ügyben a következő ülés alkalmával hozzanak döntést. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a Simaszigeti út menti fákat karbantartották, 

melynek során 100-120 q fahulladék keletkezett. Kérdése, hogy ezt a fahulladékot nem 

lehetne-e darálóval feldolgozni, majd a Szociális és Egészségügyi Bizottság segítségével 

szétosztani a rászoruló családok között? Az Önkormányzat tulajdona-e az ott keletkezett faág 

és gally? 

Valánszki Róbert polgármester – a feltett kérdésre elmondja, hogy a vízügy dolgozói 

végeztek munkát a képviselő által említett területen, tudomása szerint a fahulladék az 

Önkormányzat tulajdona, de ennek utána fog nézni. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a városon átutazók kérdése, hogy 

Téglagyári-telepen a téglaszárító szín lebontása mikor fog megtörténni, mert rontja a város 

összképét. Úgy véli, ennek elbontása után a terület a gazdasági közösségnek, vagy a 

Ványaszolg Nonprofit Kft-nek lenne célszerű átadni. Kérdése, hogy ehhez a munkálathoz 

mikor kezdenek hozzá? 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a közmunkaprogram keretében 

valósulhatna meg a szín lebontása. Az építő-brigádok jelenleg a járdaépítésen dolgoznak, 

illetve szolgálati lakás felújítását végzik, ezen munkálatok befejezését követően kerülhet sor a 

téglagyári terület rendezésére.  

A polgármester elmondja, hogy a KTSZ épületének lebontását is szeretnék elvégezni 2015. 

február 28-ig, szintén ezekkel a brigádokkal. 

A kérés indokolt és jogos. Amennyiben a jelenlegi program lejár, az azt követőbe is be kell 

tervezni ezeket a feladatokat.  

Megjegyzi, hogy a TOP programban is szerepel a Téglagyári terület rendbetétele, az 

üzemcsarnok megépítése. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérése, járjanak utána annak, hogy az említett fahulladék 

kinek a tulajdona, hogy minél hamarabb ki tudják osztani a rászoruló családok számára.  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy fel fogja venni a kapcsolatot a vízügy 

illetékes dolgozójával, ha nem tartanak igényt a fahulladékra, akkor tárgyalhatják ezen témát. 

Elmondja, hogy jelenleg is van kiosztásra váró fa, melyről a Szociális Bizottság fog dönteni.  
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A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

 

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

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, megköszöni a tévé képernyője lévő lakosok 

figyelmét, az ülést 16
50 

órakor bezárja.  

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valánszki Róbert     Balogh Csilla 

    polgármester                                jegyző 


