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I-1/9-24/2015. ikt.sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 21-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  
Kiss Károly    alpolgármester 
Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 
Vargáné Molnár Tünde  képviselő  

 
Távolmaradt:  Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  
       
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 
 
Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 
Feke László műszaki irodavezető, Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző, Kissné Varga Teréz a 
Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagja. 
 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy a mai ülésen Németi József képviselő és Tomasovszky Sándor képviselő nem 
jelentek meg, akik távolmaradásuk okát nem jelezték.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
A Képviselő-testület létszáma: 7 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át: 
 

1. Földhaszonbérleti szerződések módosításáról döntéshozatal. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető  
 

2. Bejelentések  
 
 

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 



2 
 

Határozat: 
292/2015.(IX.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 21-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Földhaszonbérleti szerződések módosításáról döntéshozatal. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
2. Bejelentések  
 
 
 

1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására.  
Elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Program keretein belül pályázati formában kerülnek 
meghirdetésre az új agrár-környezetgazdálkodási programok. A programok 
kötelezettségvállalási időszaka 2016. január 1. - 2020. december 31. között lesz és a 
pályázóknak a kötelezettségvállalás teljes időtartamára földhasználattal kell rendelkeznie. 
A Képviselő-testület döntése alapján 2015. év szeptember 1-től az önkormányzat 668 ha 
szántó, illetve gyep művelési ágú külterületi ingatlant adott tartós haszonbérletbe helyi 
gazdálkodóknak. 
A bérleti szerződések 2015. szeptember 1. - 2020. augusztus 31. közötti időtartamra kerültek 
megkötésre, azaz a gazdákkal megkötött haszonbérleti szerződések nem fedik le a pályázattal 
érintett időszakot, ezért szükséges lenne a gazdálkodókkal kötött haszonbérleti szerződések 
2020. december 31-i határidőre történő meghosszabbítása, hogy a bérleti szerződéssel 
rendelkező haszonbérlők pályázhassanak az új programokra. 
A polgármester megadja a szót Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző részére. 
Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző – elmondja, hogy az Európai Unió csak naptári évet 
ismer el a pályázatok során, ehhez az önkormányzatnak alkalmazkodni kell.  
Az ügyintéző elmondja, hogy 36 gazdálkodóval kötöttek haszonbérleti szerződést, akik közül 
1 gazdálkodó nem kívánja módosítani azt, mivel nem lép be az agrár-környezetgazdálkodási 
programba. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kürti Bélának az elmondottakat. 
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 egyetért azzal, hogy a megkötött haszonbérleti szerződések 2020. december 31-ig 
meghosszabbításra kerüljenek. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2015.(I.29.) Dv. Kt. számú és 218/2015.(VI.25.) Dv. Kt. számú határozatai alapján árverés 
útján tartós haszonbérletre adott külterületi ingatlanok esetében a megkötött haszonbérleti 
szerződések 2020. december 31-ig meghosszabbításra kerüljenek kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
293/2015.(IX.21.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(I.29.) Dv. Kt. számú és 
218/2015.(VI.25.) Dv. Kt. számú határozatai alapján árverés útján tartós 
haszonbérletre adott külterületi ingatlanok esetében a megkötött haszonbérleti 
szerződések 2020. december 31-ig meghosszabbításra kerüljenek. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felelősök:   Valánszki Róbert polgármester 
   Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására.  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2015. évre szóló belső ellenőrzési tervet a 
396/2014.(XII.11.) Dv. Kt. határozattal fogadta el. A feladatellátásra pályázat lett kiírva, mely 
során a Menyhért és Társa Kft. (Békéscsaba, Andrássy út 35. I. 11.) pályázata mellett született 
döntés.  
A szerződés megkötésre került, az ellenőrzési tervben megjelölt témák ellenőrzése 
megtörtént, az erről készült jelentések az előterjesztéshez csatolva vannak. 
A jelentések terjedelme miatt a tájékoztatóban röviden a lényeg lett kiemelve.   
I. ellenőrzés 
Az ellenőrzés tárgya: A Dévaványai Általános Művelődési Központnál a helyi 
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán belül a 
„Gyermekek napközbeni ellátása” jogcímnél a bölcsődei ellátás ellenőrzése, a felméréshez 
nyújtott adatszolgáltatást megalapozó analitikus nyilvántartások ellenőrzése. 
Főbb megállapítások: 
„A hivatal szakapparátusa az induláskori mutatószám-felmérést, ennek az évközi gondozását 
körültekintően végezte, a támogatás igénybevételének jogalapját folyamatosan biztosította.” 
„Az intézmény vezetői kialakították és folyamatosan jól funkcionáltatták azt az analitikus 
nyilvántartási rendszert, amely komplexen, minden vonatkozásban megfelelően 
alátámasztotta, megalapozta a jogszerűen igénybe vehető támogatás értékét.”  
Az igénybevett támogatás kimutatása, elszámolása megalapozott, jogszerű. A létszámadatok 
kiszámítását biztosító analitikus nyilvántartások vezetése megfelelő. 
A főbb megállapítás röviden ez volt. Javaslatként szerepelt, hogy a gondozási napok 
számítását megalapozó táblázat kerüljön kiegészítésre az összes beiratkozott és a hó közben új 
beiratkozottak számának feltüntetésével. A javaslatot elfogadták, a nyilvántartás kiegészítésre 
került. 
A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsődében (Dévaványa, Kossuth út 
5.) a bölcsődei szolgáltatásról 2015. július 2-án szakmai helyszíni ellenőrzést folytatott a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. 
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II. ellenőrzés 
Az ellenőrzés tárgya: Strandfürdő és az Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellenőrzése. 
Az ellenőrök vizsgálták a 2014. évben bekövetkezett személyi változás hatását a szervezetre, 
a költségvetés tervezéséhez szolgáltatott adatok megalapozottságát, a bevételek, kiadások 
alakulását. 
Főbb megállapítások:  
Az ellenőrzési jelentésből kivonatosan vannak leírva a főbb megállapítások, amelyek több 
esetben negatívumot tartalmaznak, további intézkedést igényelnek. 
A vizsgált szervezetre vonatkozóan nincs olyan egységenkénti (strandfürdő, járóbeteg-ellátás, 
wellness, ifjúsági tábor) üzemgazdasági mélységű adat- és információs bázis, amelyből a 
működésre vonatkozóan teljesen megbízható jövedelmezőségi-, fajlagos-, és egyéb mutatókat 
lehetne számítani. A könyvvezetésben fellelhető bevételi és kiadási adatok leginkább csak 
szervezeti szintű értékelésre alkalmasak. 
Ez a megállapítás igaz, de a költségvetés szempontjából a szervezeti egységet azonos módon 
érinti, hiszen amikor a járóbeteg szakellátás, vagy az ifjúsági tábor megvalósításáról döntött a 
Képviselő-testület, akkor a több lábon állás gondolata vezérelte. A sarokszám ugyanaz, az 
egyik feladathoz több, a másikhoz kevesebb önerő szükséges. 
A szervezet vesztesége a 2013. évi 18,6 millió Ft-ról 28,4 millió Ft-ra nőtt 2014-ben. Más 
megközelítésben a veszteség ennél nagyobb, növeli az értékcsökkenési leírás, valamint nem 
itt kerül elszámolásra a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak költsége. 
A vizsgálat nem tudta felelősen kimutatni, hogy az új referensnek, és a létszámváltozásnak 
bármilyen pozitív hatása lett volna a szervezet eredményességére. 
„A pénzügyi, gazdasági iroda az évenkénti költségvetés tervezésétől a zárszámadásig nagy 
szakértelemmel végzi munkáját, vezetője megfelelően bevonta az érintett szervezet referensét 
is. A költségvetés tervezéshez szolgáltatott adatok megalapozottságával kapcsolatban arra a 
következtetésre jutottunk, hogy ezen információáramlásnak lényegesen erőteljesebbnek, 
átfogóbbnak és pontosabbnak kellene lenni. 
A vizsgálat pozitívan értékelte azt az önkormányzati törekvést, hogy a pályázati/fejlesztési 
elképzelések megvalósulás esetén gazdaságosabb működést alapozhatnak meg.” 
A belső ellenőrzés általi javaslatokról az Ellenőrzési jelentés III. Főbb megállapítások és 
javaslatok fejezetben lehet olvasni. 
III. ellenőrzés 
Az ellenőrzés tárgya: Dévaványa város központjában az Árpád u. – Körösladányi u. 4205. sz. 
29,702 kmsz – 30,231 kmsz járda, parkoló- és kerékpárút építésére vonatkozó 41 db 
parkolóhelyek kialakítása tárgyú közbeszerzés ellenőrzése. 
Főbb megállapítások: 
A beruházás saját erő bevonásával valósult meg. Az elkülönített előirányzat megalapozottnak 
bizonyult, többlet kiadás nem merült fel. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Szathmáry Péter ügyvéd lett megbízva. A 
közzététel időben megtörtént, azzal kapcsolatban kifogás nem érkezett, így a belső ellenőrzés 
az ajánlati felhívás közzétételét lezártnak, jogszerűnek tekintette. 
Az ellenőrzési jelentés III. Főbb megállapítások és javaslatok fejezetében leírt javaslat 
azonnali intézkedést nem igényel. 
Mindhárom ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési jelentés-tervezetet személyesen hozta ki a 
Megbízott, az ellenőrzéssel kapcsolatos megállapítások megbeszélése a jegyző és az 
ellenőrzött terület képviselőivel együtt került átbeszélésre.  
Az ellenőrzési jelentés-tervezetre írásos észrevétel elküldésre került, amiben a 
megállapításokat tudomásul vették. 
Az elmondottakból látható, hogy az I. és III. ellenőrzés során hibát nem tártak fel.  
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A II. számú ellenőrzésnél tártak fel hibát, amelyet már ismertetett.  
Említést tesz a strandfürdőnél lévő veszteségről, valamint az idei évben felmerült szivattyúk 
meghibásodásáról, a hibák kiküszöböléséről. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 
Kiss Károly alpolgármester – az ellenőrzési megállapításból azt értelmezi, hogy a járóbeteg-
szakellátásnál nincs külön kimutatva a veszteség.  
Valánszki Róbert polgármester – úgy gondolja, hogy a járóbeteg-szakellátás nem termel 
veszteséget.  
Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy nem lehet külön-külön 
bemutatni, hogy mely területeken mekkora a bevétel, valamint a kiadás. Vannak olyan 
berendezések, eszközök, amelyeket minden területen használnak. Példaként említi, hogy nem 
lehet külön mérni a vízfogyasztást, valamint a villamos energia fogyasztást sem. A műszerek 
bemérése lenne szükséges, amelyek alapján lehetne megosztani a költségeket, amely az 
ellenőrzést végzők javaslata volt.  
Szól a strandfürdőnél lévő veszteségről, amely az augusztus 31-ig beérkezett számlák alapján 
mutatható ki. 
Említést tesz a strandfürdőnél lévő közfoglalkoztatott dolgozókról, akiknek a költsége nem 
azon a szakfeladatot jelenik meg. A kiadásokat ez is növelné.  
Czene Boglárka jegyző – tisztán fajlagos mutatókat szerettek volna látni az ellenőrzést 
végzők. Ennek a feltételrendszernek a hiánya az volt, hogy az egyes költségeket egyben 
látják, szakfeladatokra nem lehet megbontani. Említést tesz a közfoglalkoztatott dolgozókról.  
Külön nem lehet bemutatni a járóbeteg-szakrendelés bevételeit, kiadásait, valamint a 
strandfürdőét sem.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a gyógyászati részlegnél szinte egésznap 
működnek a gépek, amelyeknek a fogyasztását nem tudják külön mérni. Látható, hogy van 
egy bizonyos összegű hiány, amelynek nagy része a strandfürdőnél keletkezett, nem pedig a 
gyógyászatnál.  
Feke László műszaki irodavezető – tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a napelemes 
rendszer kiépítésre került a strandfürdőnél, ezáltal a költségek csökkenni fognak, a villamos 
energia, valamint a melegvíz vonatkozásában.   
Megjegyzi, hogy takarékoskodni a dolgozói létszámmal és a bér- és járulékokon lehet. 
Említést tesz a szolgáltatások igénybevételének megvizsgálásáról. Gondol itt a szolárium 
használatra. 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a szolgáltatások kihasználtságát meg kell 
vizsgálni. A Strandfürdő és Gyógyászat működéséről szóló beszámolóban erre ki kell térni.   
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
294/2015. (IX.21.) Dv.Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervben 
szereplő elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, amely a következő: 

 A Dévaványai Általános Művelődési Központnál a helyi önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak támogatásán belül a „Gyermekek napközbeni 
ellátása” jogcímnél a bölcsődei ellátás ellenőrzése. A felméréshez nyújtott 
adatszolgáltatást megalapozó analitikus nyilvántartás ellenőrzése. 

 Strandfürdő és az Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése. 
 Közbeszerzési eljárások közül Dévaványa városközpontjában az Árpád u. – 

Körösladányi u. 4205 sz. 29,702 kmsz – 30,231 kmsz járda, parkoló- és kerékpárút 
építésére vonatkozó 41 db parkolóhelyek kialakítása tárgyú közbeszerzés 

 
Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Erdős Csaba értékesítési szándékát jelezte az 
önkormányzat felé a devavanya.com internetes honlapra vonatkozóan, amelynek árát 800.000,- Ft 
összegben határozta meg. Jelezte azt is, hogy a megvásárlására van érdeklődő. 
Kéri a jelenlévőket, hogy ezzel a témával kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslatukat.   
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – nem ismert számára, 
hogy egy új honlap készítése mekkora összegbe kerül. Elmondja, hogy városi szinten egy jól 
működő honlapról van szó. Nem tudja, hogy a város számára szükséges-e a honlap 
megvásárlása.  
Valánszki Róbert polgármester – tudni kell azt, ha megvásárolják a honlapot a folyamatos 
frissítésére, karbantartására nincs személy. Megjegyzi, hogy a meglévő honlap frissítése sem 
minden esetben megoldott. Ha megvásárolják nem lesz arra kapacitásuk, hogy a jelenlegi 
színvonalon működtessék.   
Kiss Károly alpolgármester – véleménye szerint ne éljenek a lehetőséggel, nem látja értelmét 
annak, hogy 800.000,- Ft-ot kiadjanak a honlapért.  
Mile Lajos alpolgármester – úgy gondolja, egy városnak, egy önkormányzatnak elegendő egy 
honlap, nincs szükség kettőre. 
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e 
még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Tehát az egységes álláspont, hogy az ajánlatot köszönjék meg, de a honlapot nem kívánják 
megvásárolni.  
 
A polgármester elmondja, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke Zalai Mihály megkereste 
azzal a kéréssel, hogy a Dévaványai Hírlapban szeretnének megjelentetni szerkesztett oldalt, 
amely a megyét érintő hírekkel foglalkozik. Elsősorban olyanokkal, melyek a dévaványai 
lakosokat érdekelhetik. Előre megszerkesztett oldalról lenne szó, amelyért éves szinten 
40.000,- Ft-ot fizetnének. 
A polgármester az elgondolást jónak tartja, de nem előre megszerkesztett oldallal, hanem úgy, 
hogy abba beleszólhassanak, hogy a leadott cikkekből melyek jelenjenek meg. 
Kiss Károly alpolgármester – véleménye szerint a lakosok tájékoztatása nagyszerű dolog.  
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Megjegyzi, hogy a Dévaványai Hírlapban leírtak alapján a lakosság nem tudja, hogy miről 
döntött a Képviselő-testület, nincsenek kellően tájékoztatva. Egyes döntésekről részletesebben 
kellene írni a lapban.  
Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint a Dévaványai Hírlapban a lakosság 
kellőképpen van tájékoztatva a testületi ülésen történt eseményekről.  
Az anyagokat a bizottsági üléseken részletesen megtárgyalják, amit a testületi ülésen már nem 
részleteznek.  
Elmondja, hogy szeretnének egy dévaványai kiadványt a Békés Megyei Hírlapban 
megjelentetni, amely az idei évben elképzeléseik szerint meg is valósul.  
Meglátása szerint a Dévaványai Hírlapba elegendő az, ahogyan eddig is tájékoztatva lett a 
lakosság a testületi ülésen történtekről. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére. 
Szarka Andrea aljegyző – elmondja, a cikkben minden napirendi pont szerepel, illetve a 
hozott döntések is. A napirendekről 2-3 mondat kerül megfogalmazásra, ennél részletesebben 
nem kell leírni, hiszen az ülésekről készült jegyzőkönyv a honlapon is megtekinthető. A 
bejelentések között megtárgyalt előterjesztések és a meghozott döntések felsorolás szinten 
vannak megjelentetve. Példakánt említi, hogy az önkormányzat költségvetése forintálisan 
kerül a cikkbe, valamint a fejlesztések megnevezései is.  
Kiss Károly alpolgármester – a lakosság tájékoztatását továbbra is fontosnak tarja.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – úgy gondolja, hogy az 
újság szerkesztői eddig is felelősséggel végezték a munkájukat. A szerkesztésbe eddig sem 
szóltak bele, úgy gondolja, hogy ezután sem fognak.  
Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, hogy mennyibe kerül egy oldalon történő hirdetés? 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, negyed oldal ára 5.000,- Ft, ennek megfelelően 
alakulnak a további árak. 
Nyuzó Marietta képviselő – tehát ha éves szinten 40.000,- Ft-ot fizetne a Békés Megyei 
Önkormányzat, az nem fedezné a valós megjelentetési költségeket. 
Valánszki Róbert polgármester – azokat a cikkeket jelentetné meg, amelyek Dévaványát 
érintik. 
Nyuzó Marietta képviselő – véleménye, hogy havi szinten fizessék meg a megjelent 
oldalaknak megfelelő összeget, ne 1 évre fizessenek 40.000,- Ft-ot. Megjegyzi, hogy a 
lakosság is megfizeti a cikk megjelentetésének a meghatározott árát.   
Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a megjelentetni kívánt cikkekből a politikai 
hirdetéseket szűrjék ki, minden olyan tartalmat, amely érintheti a dévaványai lakosokat, azt 
jelentessék meg. Véleménye szerint fogadják el a 40.000,- Ft/év hirdetési díjat, hiszen mégis 
egy megyei szintű önkormányzatról van szó.  
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Tehát az elhangzott hozzászólásokból megállapítható, hogy 40.000,- Ft/év hirdetési díj 
ellenében a megyei önkormányzat jelentethet meg cikket a Dévaványai Hírlapban, amely a 
lakosságot érinti, és nem tartalmaz politikai hirdetéseket.  
 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2015. szeptember 26. napján 
megrendezésre kerülő Betakarítási Ünnep helyszíne a Művelődési Ház helyett a Hősök terére 
kerül át. A helyszínváltoztatást a rendezvényen résztvevők létszáma indokolja.  
Az emiatt felmerülő szervezési problémákat igyekeznek kiküszöbölni. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – véleménye szerint a 
rendezvényt jobban kellene propagálni. Plakátokat kellene kihelyezni, valamint szórólapokon 
keresztül is lehetne tájékoztatni a lakosságot, valamint a környező településen élőket.  
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Valánszki Róbert polgármester – gondoskodni fognak a Betakarítási Ünnep szélesebb 
körben történő meghirdetéséről. 
 
A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1540 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
    polgármester                                jegyző 

 
 
 
 
 
 


