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I-1/9-25/2015. ikt.sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én 
megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  
Kiss Károly    alpolgármester 
Nyuzó Marietta  képviselő 

   Kanó József   képviselő  
Németi József   képviselő  
Vargáné Molnár Tünde  képviselő  
 

Távolmaradt:  Földi Imre   képviselő 
Tomasovszky Sándor  képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  
      
 
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 
 
Meghívottak: Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok, dr. Smiri Sándor a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, Szegedi Róbert rendőr alezredes, 
megbízott őrsparancsnok, Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 
irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Tóth Erika a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiumának igazgatója, Dr. Kulcsár László ügyvéd, 
Czeglédi Tünde a Strandfürdő szakmai koordinátora, Varga Istvánné az Oktatási 
Közművelődési és Sport Bizottság tagja.      
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  
 
A polgármester elmondja, hogy Földi Imre és Tomasovszky Sándor képviselők jelezték, hogy 
a mai ülésen más egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 
 
Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének beszámolója a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. 
évben végzett munkájáról.  
Előadó:  Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 
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2. Beszámoló a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület tevékenységéről.  
Előadó:  Farkasinszki Mariann az egyesület elnöke 

 
3. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
4. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 
 
5. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző  
 
6. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
7. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozásról döntéshozatal. Bírálati szabályzat és a pályázati kiírás elfogadása.  
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

9. Önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok elidegenítéséről döntéshozatal.  
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

10. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vételéről döntéshozatal. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
11. Beszámoló a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 
 

12. Bejelentések  
 

13. Zárt ülés: 
Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 
295/2015.(IX.24.) Dv.Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 24-én tartandó 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének beszámolója a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. 
évben végzett munkájáról.  
Előadó:  Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 
 

2. Beszámoló a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület tevékenységéről.  
Előadó:  Farkasinszki Mariann az egyesület elnöke 

 
3. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
4. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 
 
5. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző  
 
6. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 
7. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozásról döntéshozatal. Bírálati szabályzat és a pályázati kiírás elfogadása.  
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

9. Önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok elidegenítéséről döntéshozatal.  
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
 

10. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vételéről döntéshozatal. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 
11. Beszámoló a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 
 

12. Bejelentések  
 

13. Zárt ülés: 
Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  
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Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megtárgyalása előtt megadja 
a szót Szegedi Róbert rendőr alezredes, megbízott őrsparancsnok részére, hogy röviden 
mutatkozzon be a jelenlévők és a tévé képernyője előtt lévő lakosok számára.  
Szegedi Róbert rendőr alezredes, megbízott őrsparancsnok – köszönti az ülésen 
megjelenteket, valamint a tévénézőket.  
Elmondja, hogy a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsén teljesít 
szolgálatot.  
Elmondja, hogy Szűcs Zoltán rendőr főhadnagy, volt őrsparancsnok szeptember 1-től 
Mezőtúrra kérte áthelyezését.  
A kialakult helyzet miatt megkérte a Szarvasi Kapitányság vezetője, hogy szeptember 1-től, 
megbízással lássa el Dévaványán az őrsparancsnoki teendőket. 
Dévaványán élt hosszú ideig, most is dévaványainak érzi magát. A főiskolát Budapesten 
végezte, 2002. év óta került a rendőrség kötelékébe. Gyomaendrődön nyomozóként, majd a 
közrendvédelmi területen teljesített szolgálatot. Jelenleg a Gyomaendrődi Rendőrőrs 
Rendészeti Alosztályvezetője, valamint őrsparancsnok. Az említett feladatok mellett látja el 
Dévaványán szeptember 1-től az őrsparancsnoki feladatokat.  
Jelenlegi feladatai nem teszik azt lehetővé, hogy mindig a településen legyen. A feladatai 
közül nagy hangsúlyt fektet a dévaványai rendőrőrs irányítására.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyiben kívánt bemutatkozni.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szegedi Róbert rendőr alezredesnek az 
elmondottakat.  
Bízik abban, hogy a kialakult helyzet rendeződni fog és Dévaványán teljes munkaidőben fog 
szolgálatot teljesíteni.  
A polgármester további jó munkavégzést kíván az alezredes részére.  
 
A polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi 
ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez rövid kiegészítése van.   
A 228/2015.(VI.25.) Dv. Kt. határozat végrehajtásához kiegészítésképpen elmondja, hogy a 
térfigyelő rendszer kiépítése folyamatban van. A tegnapi napon megnéztek egy kameraképet, 
amelyet színvonalasnak ítéltek meg. A bekötések folyamatosan történnek, meglátásuk szerint 
két héten belül a rendszer teljesen elkészül.  
A 229/2015.(VI.25.) Dv. Kt. határozat az Európai Autómentes Nappal kapcsolatos. A 
rendezvény lebonyolítása megtörtént, amely színvonalas volt. Az erről készült tájékoztatót a 
bejelentések között fogja ismertetni a jelenlévőkkel.  
A 230/2015.(VI.25.) Dv. Kt. határozathoz kiegészítésképpen elmondja, hogy a dolgozók esti 
iskolájához szükséges létszám nem jött össze. Bízik abban, hogy a következő tanévben lesz 
elegendő létszám a képzés elindításához.  
A 246/2015.(VII.15.) Dv. Kt. határozat a középiskola és a pedagógia szakszolgálat energetikai 
felújításával kapcsolatos. A támogató okiratot az önkormányzat megkapta. Bíznak abban, hogy a 
munkálatok 1-2 héten belül elkezdődhetnek és november hónapban be is fejeződnek.  
A jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
A polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekről ad rövid tájékoztatást.  
Elmondja, hogy a képviselők számára egy több oldalas tájékoztató került megküldésre, amely 
a 2015. június 25-ei munkaterv szerinti ülés óta tartott rendkívüli ülésen történtek 
összefoglalása.  
Az összefoglaló anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
 2015. június 25-én a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon járt, ahol Tóth Tibor 
igazgatóval egyeztetett a szennyvíztelep rekonstrukciójával, korszerűsítésével kapcsolatban.  



5 
 

Ez ügy kapcsán a holnapi napon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba fognak menni. Bízik 
abban, hogy sikerrel tudnak pályázni a rekonstrukcióra.  
2015. július 8-án a Gyomaendrődi Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Dévaványa a 
gyomaendrődi járóbeteg szakrendelő telephelye legyen.  
Röviden említést tesz a Strandfürdőnél folyó munkákról, ahol a szakrendeléseknek adnak 
helyet.  
Elmondja, hogy a nőgyógyászati szakrendelés már a fürdőnél van, bízik abban, hogy a 
reumatológiai szakrendelés a jövő héttől már ott lesz.  
Július 15-én Vésztőn egy sajtótájékoztatón vett részt, amely a kendertermesztéssel volt 
kapcsolatos. Röviden szól a békés megyei kendertermesztésről. Megjegyzi, hogy 2,5 hektáron 
Dévaványán jelenleg is termesztenek magkendert.   
Augusztus 7-én Hidli Gyulánét köszöntötte 105. születésnapján.  
Augusztus 30-án és szeptember 1-jén megtörténtek a tanévnyitó ünnepségek.  
Szeptember 7-én megtörtént a szelektív-hulladékudvar átadója.  
Szeptember 9-én társulási ülés volt Szeghalmon, ahol több más fontos ügy mellett a 
családsegítő és gyermekvédelmi szolgálatok további működéséről volt szó, amiről még a mai 
ülésen fognak tárgyalni.  
A mai napon Zalai Mihály úrral a megyei közgyűlés elnökével tárgyalt a TOP-os 
pályázatokról, valamint a Dévaványai Hírlapban történő megjelentetésről.  
Szeptember 16-án agrárfórumnak adtak helyet, ahol Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkár tartott előadást. Ugyanezen a napon került átadásra a kormányablak, amely 
147. az országban, amit nagy előrelépésnek tart. Elmondja, hogy azokon a településeken, ahol 
okmányiroda működik és nem valósult meg a kormányablak, ott az okmányirodák bezárásra 
fognak kerülni.  
Megjegyzi, hogy a lakosok helyben sok ügyet el tudnak intézni, nem kell átutazniuk 
Gyomaendrődre, példaként említi, hogy már tulajdoni lapot is kérhetnek.  
Szeptember 17-én Békéscsabán közfoglalkoztatási nap volt, amelynek a kendertermesztés 
volt a fő témája.   
Október 16-án a megyejárás egyik állomása Dévaványán lesz, ahol fő téma szintén az agrár- 
és vidékfejlesztés lesz, valamint a megyei önkormányzat munkájáról is kapnak tájékoztatót.     
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekről.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 

Határozat: 
296/2015.( IX.24.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 202/2015.(VI.23.), 
203/2015.(VI.23.), 204/2015.(VI.23.), 207/2015.(VI.23.), 210/2015.(VI.25.), 
211/2015.(VI.25.), 212/2015.(VI.25.), 213/2015.(VI.25.), 214/2015.(VI.25.), 
217/2015.(VI.25.), 218/2015.(VI.25.), 220/2015.(VI.25.), 222/2015.(VI.25.), 
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223/2015.(VI.25.), 224/2015.(VI.25.), 225/2015.(VI.25.), 226/2015.(VI.25.), 
227/2015.(VI.25.), 228/2015.(VI.25.), 229/2015.(VI.25.), 230/2015.(VI.25.), 
231/2015.(VI.25.), 233/2015.(VI.25.), 234/2015.(VI.25.), 235/2015.(VI.25.), 
236/2015.(VI.25.), 237/2015.(VI.25.), 238/2015.(VI.25.), 240/2015.(VII.3.), 
244/2015.(VII.3.), 246/2015.(VII.15.), 247/2015.(VII.15.), 248/2015.(VII.15.), 
249/2015.(VII.15.), 252/2015.(VII.15.), 253/2015.(VII.15.), 254/2015.(VII.15.), 
255/2015.(VII.15.), 257/2015.(VII.15.), 259/2015.(VII.15.),  261/2015.(VII.15.), 
262/2015.(VII.15.), 264/2015.(VIII.5.), 265/2015.(VIII.5.), 266/2015.(VIII.5.), 
267/2015.(VIII.5.), 268/2015.(VIII.5.), 269/2015.(VIII.5.), 271/2015.(VIII.5.), 
272/2015.(VIII.5.), 274/2015.(VIII.5.), 275/2015.(VIII.5.), 276/2015.(VIII.5.) Dv. 
Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
1. Napirendi pont 

 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámoló 
megvitatása.  
A polgármester megadja a szót Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok részére. 
Túri János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok – köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 
Az írásos anyagot néhány gondolattal kívánja kiegészíteni.  
Elmondja, hogy 2012. január 1-én lépett életbe a 2011. évi CXXVIII. törvény a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, melynek 
értelmében a szeghalmi tűzoltóság állami irányítás alá került. Azóta a Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság a BM OKF, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a 
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség belső szabályzói, utasításai, intézkedései, 
parancsai alapján végzi a feladatait.  
Említést tesz arról, hogy a megyében három kirendeltség jött létre (békéscsabai, orosházi, 
szeghalmi kirendeltség). 
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti felépítéséről szól néhány 
mondatban.  
Elmondja, hogy a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Kovács Krisztián 
alezredes.  
Röviden szól a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évben végzett munkájáról.  
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a működési területén 12 település közel 
42.000 fő lakosa és több mint 1.100 km2-nyi területe biztonságáért felelős. A legtávolabbi 
település Zsadány, ami 32 km távolságra fekszik. Működési területükön a Komádi 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsokság elsődleges műveleti körzete 3 települést érint (Zsadány, 
Újiráz, Körösújfalu), valamint a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenykedik. 
Működési területükön egy létesítményi tűzoltóság is létrejött a Henkel Magyarország Kft. 
körösladányi gyárában. 
Elmondja, hogy 2014-ben 177 esetben érkezett riasztás a tűzoltóságra a működési 
területükről, összesen pedig 194 esethez vonultak. 57 alkalommal műszaki mentést hajtottak 
végre, 120 alkalommal tűzesetnél avatkoztak be, 17 alkalommal vonultak másik szervezetnek 
segítségnyújtásra. 45 esetben érkezett téves jelzés, elsősorban automatikus tűzjelző 
berendezéstől. Több alkalommal vonultak ugyanazon helyszínre, ezért felhívták a 
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létesítmények vezetőinek figyelmét, hogy kérjenek rendkívüli karbantartást a tűzjelző 
rendszer üzemeltetőjétől. 3 db utólagos jelzés érkezett a híradóügyeletre, amelyeket átadtak a 
Kirendeltség Hatósági Osztály számára.  
Említést tesz a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről, akik nagyban 
segítik munkájukat. Az egyesülettel együttműködési megállapodást is kötöttek. Szól a közös 
gyakorlatokról, ellenőrzésekről.  
A tűzoltóparancsnok említést tesz arról, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tervezi, hogy a megyében több önkéntes tűzoltóság önálló beavatkozási egység legyen.  
Említést tesz a pályázatokról, amelyeket az írásos anyagban részletezett.  
Elmondja, hogy 2014-ben a tűzoltó-parancsnokság 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db 
korszerű (2013-ban rendszerbe állított) Renault Kerax típusú vízszállítóval látta el alapvető 
feladatait. 
2014-ben Dévaványa településre 22 esetben vonultak káreseményhez, amelyből 9 db műszaki 
mentés, 4 db tűzeset és 9 db téves jelzés. 
Elmondja, hogy az idei évben Dévaványa településen két komoly káreset volt, az egyik 
Kéthalmon (tanya), az ott történtekről röviden szól.    
2015. szeptember 15-én tűzeset volt a településen, ahol haláleset történt.  
Szól a polgári védelemről, a felkészítő gyakorlatokról.  
Elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet 
hatálybalépését követően, egy újdonság, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. 
január 1. után érettségiznek, ötven órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. 
A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, 
amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy 
közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei 
igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során 
megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák 
megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és 
későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük 
biztonságáért. 
Mindezt a katasztrófavédelem úgy kívánja elérni, hogy a közösségi szolgálatra hozzá 
jelentkező fiatalokat bevonja a szervezet mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a 
szervezet napi működésében, így maguk is átélhetik, miben áll a katasztrófák elleni 
védekezés. Közreműködhetnek a megelőzési, felkészülési feladatokban, például iskolai 
tűzriadók megszervezésében, felvilágosító tevékenységben. 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományából is kijelölésre kerültek a 
Közösségi Szolgálat teljesítését koordináló személyek, illetve a mentorok. Megkeresték és 
tájékoztatták a tűzoltóság területén működő középfokú oktatási intézményeket a Közösségi 
Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban. 2014. évben a Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságokon 7 fő teljesített közösségi szolgálatot. 
Mentőcsoportok minősítésében vettek részt.  
A Sárrét Mentőcsoportról tesz említést. A mentőcsoport 35 főből áll, melyből 34 fő önkéntes 
és 1 fő hivatásos, Szabó Péter tűzoltózászlós a parancsnoka. A mentőcsoportba önként 
jelentkezők felkészítése, valamint a mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlata 
végrehajtásra került. 
A tűzoltóparancsnok szól a műszaki területről, az egyéni védőfelszerelések, szakfelszerelések 
állapotáról, felülvizsgálatáról. 
Szól a laktanya felújításáról, karbantartásáról, amely pályázati forrásból valósult meg.  
Röviden szól az egyéb elvégzett feladatokról.  
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Elmondja, hogy személyi állományból 5 fő tartozik a HUNOR (Magyarország hivatásos 
erőiből álló nehéz városi kutató és mentő képesítéssel rendelkező szervezete) 
mentőszervezetbe. 
A tavalyi évben ismételten megrendezésre került a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség szervezésében a kirendeltségi szakmai verseny Szeghalmon, ahol a Szeghalmi 
HTP „B” szolgálati csoportja végzett az élen. 
Már beszélt arról, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a Füzesgyarmati Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel. Részt vettek a számukra kiírt pályázat elkészítésében, amelyen sikerült 
is felszerelésekhez, eszközökhöz jutniuk. A pályázaton 698.864,- Ft-ot nyertek. 
Együttműködési megállapodást kötöttek a Henkel Magyarország Kft. körösladányi gyára 
létesítményi tűzoltóságával, melynek értelmében rendszeresen ellenőrizték szakmai 
munkájukat, tanácsokkal, segítséggel látták el őket. 
2014. május 24-én gyermeknapot szerveztek a Várhelyi Ifjúsági Táborban, amely olyan 
sikeres volt, hogy szeretnék hagyományt teremteni belőle. 
2014-ben első alkalommal lett kihirdetve a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság „ÉV 
SZEGHALMI TŰZOLTÓJA” elismerés. Az elismerés a Széchenyi Ödön tűzoltó 
Sportegyesület támogatásával tud megvalósulni, amely igazából egy erkölcsi elismerés. 
Nívóját az adja, hogy az állomány maga közül választja meg az arra legérdemesebb személyt. 
2014-ben Hajdú Sándor tűzoltó főtörzsőrmester érdemelte ki a 2013. év „Év Tűzoltója” 
elismerést. 
Szintén első alkalommal került megrendezésre a Szeghalmi Tűzoltó Horgászverseny, melyből 
szintén hagyományt kívánnak teremteni. 
Elek Imre tűzoltó törzsőrmester hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a BM OKF 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, mert szabadnapján egy égő házból segített 
sérülteket kihozni és ellátni a mentők kiérkezéséig. 
Kovács Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a BM OKF 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, mert szolgálati ideje alatt egy garázstűznél 
1 db 11,5 kg-os PB gázpalackot hozott ki az égő helyiségből. 
Fehér Sándor tűzoltó főtörzsőrmester hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a Főigazgató 
Úrtól, mert egy közlekedési balesetnél nyújtott segítséget szabadnapján, majd Bátorságért 
Érdemjelet vehetett át a Belügyminiszter Úrtól, mert szolgálati ideje alatt egy garázstűznél 2 
db 11,5 kg-os PB gázpalackot hozott ki az égő helyiségből. 
A hagyományoknak megfelelően a tavalyi évben is megrendezésre került a nyugdíjas 
találkozó, mikulásnapot tartottak a gyermekeknek.  
A működési területen előírt testületi beszámolókat megtartották.  
Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos beszámolót. 
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Túri János tűzoltóparancsnoknak az 
elmondottakat.  
A kéthalmi tűzesetnél résztvevő tűzoltókat név szerint is megemlíti: Patai Sándor, Papp 
László, Tóth Gyula, Kovács Zoltán, Bartis Márton és Györösi Máté. A tűzoltók részére 
elismerő oklevelet készítettek hősies helytállásukért, amelyeket a jövő hét folyamán fog 
átadni részükre a polgármester.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzott javaslatot. 
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését. 
Megkérdezi a jelenlévőktől, hogy ki kíván hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 



9 
 

Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
297/2015.( IX.24.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
beszámolóját a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett 
munkájáról jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
A képviselő-testület megköszöni a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
vezetőjének és dolgozóinak a végzett munkát.  

 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
2. Napirendi pont 

 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása.   
A polgármester megadja a szót dr. Smiri Sándor egyesületi titkár részére.  
dr. Smiri Sándor Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület titkára – köszönti az ülés 
valamennyi résztvevőjét, valamint a tévé képernyője előtt lévő lakosokat.  
A beszámolóban bemutatták a 2015. évben végzett tevékenységüket. A szóbeli lehetőséget 
arra kívánja felhasználni, hogy a 2014. évi tevékenységükkel összehasonlítsa az idei évit.  
Röviden szól az éves bevetésekről, amely mindkét évben hasonló számban történt. A kereső 
kutyás részleg kerül leggyakrabban bevetésre Dévaványa és Szeghalom területén.  
Az elmúlt évben két gyakorlaton vettek részt, az idei évben is két gyakorlat fog megvalósulni.  
Igyekszenek részt venni a járásban lévő települések rendezvényein. Jelen voltak az 
Ecsegfalván megrendezett I. Polgárőr Foci Kupán, aktívan részt vettek a Hunyai Falunap 
rendezvény lebonyolításában, Dévaványán a „Családi Csobbanás” című rendezvényen, 
valamint Gyomaendrőd több rendezvényén is.  
Fontosnak tartja elmondani, hogy 2015. évben fontos változás volt az egyesület életében. 
Megváltozott az egyesület vezetősége, székhelye. Az egyesület titkára elmondja, hogy az 
alapszabályuk is módosításra került. A változást azért vitték véghez, hogy minél 
eredményesebben tudjanak pályázni, hogy minél hatékonyabb legyen a mentőcsoportjuk.   
Elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton sikerrel vettek 
részt. A pályázaton elnyert forrást tárgyi eszköz beszerzésre fordítják.  
Az Önkormányzatoktól kapott támogatásokból búvár felszerelést (reduktort) kívánnak 
vásárolni. Céljuk a Mentőcsoport búvár képességének fejlesztése. Úgy gondolja, hogy a 
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mentőcsoportnak jó a kapcsolata az önkormányzatokkal, bízik abban, hogy a jövőben is így 
marad.  
Megköszöni az önkormányzatnak a számukra nyújtott anyagi támogatást.  
A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület tevékenységéről röviden ennyit kívánt 
elmondani.  
Mielőtt kérdések fogalmazódnának meg a képviselők részéről, megragadja a lehetőséget, mint 
járási hivatalvezető helyettes és szolgálati közleményt közöl a kormányablakról.  
Elmondja, hogy a kormányablakban ügyfél-elégedettségi kérdőívek vannak elhelyezve, kérné 
az ügyfeleket, hogy az ívek kitöltésével segítsék munkájukat. 
Köszöni a figyelmet, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Smiri Sándornak az elmondottakat.  
Úgy gondolja, hogy az egyesület mindenki megelégedésére végezte a munkáját.  
Bízik abban, hogy az egyesület segítségét minél kevesebbszer kell igénybe venni.   
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére. 
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság tagjának a javaslat ismertetését. 
Megkérdezi a jelenlévőktől, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki elfogadja Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület tevékenységéről szóló 
beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
298/2015.( IX.24.) Dv. Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul 
veszi.  
 
A képviselő-testület megköszöni a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület 
elnökének és tagjainak a végzett munkát.  

 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely az önkormányzat 
gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 
A polgármester elmondja, hogy Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető állította 
össze a tájékoztatót, amely a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság által megtárgyalásra került. 
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A polgármester megadja a szót az irodavezető számára, amennyiben kívánja kiegészíteni az 
írásbeli tájékoztatót, akkor azt tegye meg.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 53. §-a 
havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlatot ír elő, melyről a jelentéseket meg kell küldeni a 
Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé a megadott határidőre. Az előzőek miatt a 
kormányrendelet hatálybalépése óta a féléves elemi költségvetésről készült beszámoló 
készítési kötelezettség megszűnt, ezért az önkormányzat féléves gazdálkodásáról tájékoztatót 
készítenek.  
Az irodavezető elmondja, hogy az írásos anyag az önkormányzat gazdálkodásának június 30-
ai állapotát mutatja.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 2/2015.(II.27.) számú 
önkormányzati rendelettel fogadta el, 1.135.896.000,- Ft költségvetési bevétellel, 
1.334.780.000,- Ft költségvetési kiadással, 198.884.000,- Ft költségvetési egyenleggel. 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet eddig egy alkalommal került 
módosításra, a módosított előirányzat 1.947.125.000,- Ft-ra változott, ami 45,9 %-os 
növekedést jelentett. A növekedés jelentős részét képezi a 2014. évről képződött maradvány 
608.949.000,- Ft, amelyből 198.884.000,- Ft beépítésre került az eredeti költségvetésbe, így a 
módosításkor 410.065.000,- Ft-tal módosult a költségvetés. A másik nagyobb módosítás a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel és kiadás.  
Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatóban a teljesített 
adatok a módosított előirányzathoz vannak viszonyítva.  
Összegezve az előterjesztésben bemutatott előirányzatokat, azok teljesített adatait féléves 
időpontra vetítve elmondható, hogy a működés területén nem volt fennakadás. 
A tájékoztatóban szereplő adatok kizárólag azokat az adatokat tartalmazzák, amelyek félévig 
pénzügyileg teljesültek. Az eltéréseket igyekezett indokolni.  
A bevételek mindösszesen módosított előirányzat szintjén 1.947.125.000,- Ft a féléves 
teljesített adat 1.365.860.000,- Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,1 %-os 
teljesítést jelent. A túlteljesítés a maradvány igénybevételével indokolható, ami az elmúlt évek 
maradványa, felhasználási kötöttséggel terhelt. 
Elmondja, hogy a teljesített kiadás 833.928.000,- Ft. 
Az irodavezető röviden ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat.  
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a beszámolót részletesen megtárgyalta.  
A bizottság az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót 1.365.860.000,- Ft teljesített bevétellel, 833.928.000,- Ft teljesített kiadással 
elfogadásra javasolja a testület felé. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta bizottsági tagnak az 
elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a működés területén nem volt fennakadás, a tervezett 
feladatok pedig időarányosan megvalósultak.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót 1.365.860.000,- Ft teljesített bevétellel, 833.928.000,- Ft teljesített kiadással kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodással nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
299/2015.(IX.24.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolót  
    1.365.860.000,- Ft  teljesített bevétellel 
       833.928.000,- Ft  teljesített kiadással 
elfogadja. 
 
Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 
  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 

 
(Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámoló a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
4. Napirendi pont 

 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely az adóhatósági 
tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása.  
A polgármester elmondja, hogy a beszámolót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 
irodavezető készítette. A beszámoló részletes, mindenre kiterjedő.  
A polgármester fontosnak tartja elmondani, hogy a 2015. június 30-án készült záráskor 
kimutatott adatok alapján az önkormányzat 2016. évi helyi iparűzési adóerő-képessége 
137.482.937,- Ft. 
A 2014. június 30-án készült záráskor kimutatott adatok alapján az önkormányzat 2015. évi 
helyi iparűzési adóerő-képessége 171.543.868,- Ft volt. 
Megjegyzi, hogy a legnagyobb adófizetők egyike már jelezte, hogy a településre fizetett 
iparűzési adó csökkenése folyamatos, és néhány év múlva akár véges is lehet. 
Elmondja, hogy azon beruházásokat kell megvalósítani, amelyeket elterveztek és tudnak 
hozzá forrást rendelni.  
Megadja a szót az irodavezető részére, ha van szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz, akkor 
azt tegye meg.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – úgy gondolja, hogy az adóhatósági 
tevékenység munkájáról szóló beszámoló részletes, ezért kiegészíteni azt nem kívánja.  
Elmondja, hogy a szeptember 18-ai kimutatás szerint a teljesített adóbevétel 199.322.000,- Ft, 
amely 96 %-os teljesülésnek felel meg.  
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 
testült felé. A bizottsági ülésen egyetlen kérdés merült fel, amely arra irányult, hogy a 
hátralékosok, nem fizetők aránya hogyan változott az elmúlt évhez képest. A felmerülő 
kérdésre a választ megkapták, hogy az arány stagnál.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta bizottsági tagnak az 
elmondottakat.  
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Elmondja, hogy az elmúlt évekből származó 2015. január 1-én fennálló hátralék 55.184.000,- 
Ft, az elszámolt befizetés előző évi hátralékba 2015. június 30-ig 21.830.000,- Ft, a 
hátralékosok száma 1.519 fő. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
300/2015.(IX. 24.) Dv.Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatósági tevékenységről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 
  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 

 
(Az adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5. Napirendi pont 

 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámoló 
megvitatása. 
A polgármester megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 
kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  
Czene Boglárka jegyző – köszönti a jelenlévőket.  
Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
81. § (3) bekezdésének f) pontja rendelkezik arról, hogy „a jegyző évente beszámol a 
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.” A Képviselő-testület 2015. évre elfogadott 
munkaterve alapján Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló a 
szeptemberben soros rendes ülésen kerül bemutatásra. 
Röviden szól a dolgozói létszámról, valamint az állam által biztosított támogatásról. 
A jogszabály által biztosított létszám keret nem elegendő a feladatok ellátásához.  
Elmondja, hogy a hatáskör is folyamatosan változik, ami köszönhető a 2013. januárjától 
elindult közigazgatási reformnak, ami még nem ért véget. Említést tesz a járási hivatalok 
létrehozásáról, az oda átkerült feladatokról.   
A jegyző elmondja, hogy 2014-es évhez képest az iratforgalom nőtt.  
2016. évtől a közigazgatási reform folytatódni fog, amelyről hatályos jogszabályok még nem 
rendelkeznek. A változásokról a lakosságot tájékoztatni fogják.  
Elmondja, hogy 2015. január 19-től vette át a hivatal vezetését.  
Az elmúlt időszakban az irodavezetőkkel, a kollegákkal arra törekedett, hogy a feladatok 
minél magasabb színvonalon kerüljenek ellátásra.  
Közös hivatal révén az eddigitől még szorosabb kapcsolatra törekszik Ecsegfalvával. 
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Ezúton köszöni meg kollegái munkáját, amivel az ügyfeleket, a képviselő-testületet 
maximálisan, határidőre, odafigyeléssel segítik.  
Köszöni a figyelmet.  
A felmerülő kérdésre szívesen választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 
Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 
testült felé. A beszámoló a korábbi megszokottaktól más szerkezetben készült el, amely 
részletes, színvonalas, mindenre kiterjedő.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta bizottsági tagnak az 
elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Köszönetét fejezi ki, mind a két hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájukért.  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi II. és a 2015. év I. 
féléves tevékenységéről szóló hivatali beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
301/2015. (IX. 24.) Dv.Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi II. és a 2015. év I. féléves tevékenységéről szóló 
hivatali beszámolót elfogadja.  
 
Felkéri a Testület a jegyzőt, hogy a közös hivatali beszámolót Ecsegfalva Község 
Önkormányzatának soron következő ülésére elfogadás céljából terjessze be. 
 
Felelős:  Czene Boglárka jegyző  
Határidő:  2015. szeptember 29. 

 

(A Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
6 Napirendi pont 

 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával kapcsolatos. 
Elmondja, hogy a rendelet módosítására második alkalommal került sor. Az előterjesztésben 
részletesen be lett mutatva, hogy miért szükséges a rendelet módosítása. Le van írva, hogy a 
változásokat mely sorokon kellett eszközölni. Az előterjesztésben leírtakat nem kívánja 
megismételni.  
A polgármester megadja szót a gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a 2015. évi 
költségvetés módosítására második alkalommal kerül sor.  
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Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 1.334.780.000,- Ft volt. A 
jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 2.009.893.000,- Ft-ra módosul. A 
növekedés 50,6 %. 
A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Képviselő-testület, arról határozataiban döntött. 
Elmondja, hogy a bevételek mindösszesen előirányzat egyenlegében a módosítási javaslat 
szerint 62.768.000,- Ft-tal nő, így a fő összeg 1.947.125.000,- Ft-ról 2.009.893.000,- Ft-ra 
változik az előterjesztésben részletezettek szerint.  
Mindösszesen a költségvetési kiadás eredeti előirányzata 1.947.125.000,- Ft-ról 
2.009.893.000,- Ft-ra módosul.  
Röviden említést tesz arról, hogy mik indokolják a rendelet módosítását.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az irodavezető által elmondottakat. 
Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta bizottsági tagnak az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse bizottságuk javaslatát.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy bizottságuk az elhangzottak alapján egyetért a rendelet módosításával.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításával úgy, hogy rendelet fő összege 1.947.125.000,- Ft-ról 2.009.893.000,- 
Ft-ra módosuljon kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

12/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 
az  

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy Galuska Józsefné könyvvizsgáló 
megküldte jelentését, amelyet felolvas a jelenlévők számára.  
A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
7. Napirendi pont 

 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával 
kapcsolatos. 
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Elmondja, hogy a Képviselő-testület korábbi ülésén már döntést hozott az önkormányzat 
tulajdonát képező jelenleg bérleti jogviszonyban lévő lakásainak értékesítéséről. 
A testület döntése értelmében az értékbecslések megtörténtek, amely a jegyzőkönyvhöz van 
csatolva.  
Szól arról, hogy a rendeletben - jogszabály értelmében - mit kell szabályozni az elővásárlási 
joggal érintett lakások eladása esetén.  
Elmondja, hogy az Ltv. 53. § (1)-(2) bekezdései az alábbi rendelkezéseket rögzíti: 
„(1) Ha a lakást az e törvény alapján az arra jogosult vásárolja meg, részére – kérelmére – 
legalább tizenöt évi részletfizetési kedvezményt kell adni. Ha a jogosult kéri, a szerződés 
megkötésekor a megállapított vételár legalább húsz százalékának egy összegben való 
megfizetése köthető ki. Az első vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékára a 
havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani. 
(2) A vételár egy összegben való megfizetése, vagy az előírtnál rövidebb törlesztési idő 
vállalása esetén a vevőt árengedmény, illetőleg a vételárhátralékból engedmény illeti meg.” 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta bizottsági tagnak az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse bizottságuk javaslatát.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy bizottságuk az elhangzottak alapján egyetért a rendelet módosításával.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
Kiss Károly alpolgármester – köszönti a jelenlévőket.  
Szó volt a bizottsági ülésen arról, hogy ezen lakások megvásárlása esetén a letelepedési 
támogatás nem vehető igénybe.  
Az alpolgármester említést tesz a családok otthonteremtési támogatásáról.  
Valánszki Róbert polgármester – el kell dönteni a vevőnek, hogy mivel jár jobban, ami 
természetesen az ingatlan vételárától függ.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
   13/2015.(IX.29.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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8. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére.  
Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy az előterjesztésben részletesen be van mutatva a 
rendszer, amelyet nem kíván megismételni.  
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 1. 
A csatlakozott Önkormányzatnak az „A” és „B” típusú pályázatot együttesen 2015. október 5. 
napjáig kell kiírni. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 9. 
A 2016. évi pályázatokra vonatkozó Bírálati Szabályzat, a pályázati kiírás tervezetek („A” és 
„B” típusú), az előterjesztéshez csatolva vannak.  
Elmondja, hogy Dévaványa Önkormányzata már évek óta csatlakozik az 
ösztöndíjrendszerhez. A tanulók a lehetőséget kihasználják. Kéri, hogy a Képviselő-testület 
mindkét típusú kiírást fogadja el.   
Az előterjesztés 20 fő támogatására vonatkozóan készült el, személyenként a tanulmányi 
hónapokra 6.000,- Ft/hó összeggel, amely összesen 1.200.000,- Ft biztosítását jelenti. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az aljegyzőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatát.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság a pályázati kiírás tervezetet és a Bírálati Szabályzatot 
áttekintette és javasolja, hogy Dévaványa város csatlakozzon a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához.  
A Bírálati Szabályzatban az egy főre jutó jövedelem jogosultsági határa a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a, ami 2015. évben 57.000,- Ft/fő.  
A Bizottság 20 fő támogatását javasolja, személyenként a tanulmányi hónapokra 6.000,- Ft/hó 
összeggel. Ez összesen 1.200.000,- Ft biztosítását jelenti az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. A Bírálati Szabályzatot elfogadásra 
javasolják. A szükséges forrást a 2016. évi költségvetésbe tervezzék be.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta bizottsági tagnak az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottságuk javaslatát.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. A Bírálati Szabályzatot elfogadásra 
javasolják. A szükséges forrást a 2016. évi költségvetésbe tervezzék be.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
302/2015. (IX. 24.) Dv.Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi 
fordulójához. 
 
A képviselő-testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai 
hallgatók, felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok támogatása érdekében 
elkülönített alapot hoz létre a szociális keret terhére. 
A képviselő-testület a 2016. évben 20 fő részére, 10 hónapig, havi 6.000,- Ft 
összegben biztosít támogatást. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 
Határidő:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Általános 

Szerződési Feltétele szerint. 
Mellékletek:1. számú melléklet „A” típusú pályázati kiírás 

   2. számú melléklet „B” típusú pályázati kiírás 
 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási 
rendjének és megállapításának módjára (a 2016. évi pályázatokra vonatkozóan) vonatkozó 
Bírálati Szabályzatot kéri az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
303/2015. (IX. 24.) Dv.Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és 
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megállapításának módjára (a 2016. évi pályázatokra vonatkozóan) vonatkozó Bírálati 
Szabályzatát elfogadja. 
 
Felelős:  Szarka Andrea aljegyző 
Határidő:  értelem szerint 
 

(Az elfogadott Bírálati Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9. Napirendi pont 

 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos. 
A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület kezdeményezte az ingatlanvagyonából 
azon belterületi ingatlanok elidegenítését, amelyek a későbbiekben hasznosításra, fejlesztésre 
nem tervezettek, illetve jelenleg sem hasznosítottak.  
A Képviselő-testület a 2015. június 25-i ülésén döntött 14 db ingatlan pályázati úton, helyi 
rendeletben foglaltaknak megfelelően  részletes pályázati kiírásról, illetve megjelentetésről. 
Az érintett 14 ingatlan az előterjesztésben részletesen fel van sorolva.  
A műszaki iroda által kiírt pályázatra a meghirdetett ingatlanok közül négy ingatlanra érkezett 
ajánlat, amelyek a kiírásnak megfelelőek és érvényesek. 
Ajánlattevők: 
- hrsz.: 2530/1   Földesi Ferenc, 5510 Dévaványa, Szeghalmi utca 115.      90.000,- Ft +ÁFA 
- hrsz.: 2530/2   Földesi Ferenc, 5510 Dévaványa, Szeghalmi utca 115.      90.000,- Ft +ÁFA 
- hrsz.: 2530/3   Földesi Ferenc, 5510 Dévaványa, Szeghalmi utca 115.      90.000,- Ft +ÁFA 
-hrsz.: 3194       Szilágyi Ferenc, 5510 Dévaványa, Kórház utca 1.            200.000,- Ft +ÁFA 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertessék 
javaslatukat.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta, a 4 db ingatlan értékesítésével egyetértenek.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta bizottsági tagnak az 
elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban felsorolt ingatlanok értékesítésével kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat: 
304/2015.(IX. 24.) Dv.Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet értelmében úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 
elidegenítésre meghirdetett ingatlanokra érkezett pályázati ajánlatokat eredményesnek 
nyilvánítja, és elidegeníti az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat: 
- hrsz.: 2530/1 vevő: Földesi Ferenc, 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 115. sz. 90.000,- Ft+áfa 
- hrsz.: 2530/2 vevő: Földesi Ferenc, 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 115. sz. 90.000,- Ft+áfa 
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- hrsz.: 2530/3 vevő: Földesi Ferenc, 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 115. sz. 90.000,- Ft+áfa 
- hrsz.: 3194   vevő: Szilágyi Ferenc, 5510 Dévaványa, Kórház u. 1. sz.        200.000,- Ft+áfa 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
 
Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 
Határidő:  folyamatosan 
 
 
 
10. Napirendi pont 

 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 2015. július 29-én 
továbbította a Belügyminisztérium tájékozató levelét, melyben felhívják a helyi 
önkormányzatok figyelmét arra, hogy a 2011. évi CLXX. törvény alapján a Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. kezelésében álló, állami tulajdonú, a területükön lévő ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezhetik. 
Tekintettel arra, hogy a lakás- és helyiséggazdálkodás a helyi önkormányzatok kiemelt 
feladatai közé tartozik, továbbá hogy visszatérő problémát jelent az, hogy a nagyszámú 
lakásproblémával küzdő családok elhelyezését nem tudják maradéktalanul megoldani, a 
műszaki iroda további tájékoztatást kért Dr. Paár László ingatlanhasznosítási vezetőtől, aki 
tájékoztatásul megküldte az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt levelet.  
A tájékoztató alapján láthatják, hogy Dévaványán jelenleg 29 db olyan ingatlan található, 
amelyhez az előterjesztés készítését követően még 5 db ingatlant küldtek, így összesen 34 db 
ingatlanról van szó, melynél az állami tulajdonba vétel már megtörtént. Az ingatlanok 
műszaki állapotfelmérésének időpontjáról tájékoztatást kaptak, és néhány alkalommal részt is 
vettek a felmérésen. Az állami tulajdonba vett ingatlanok nagy része kertes családi ház, 
elhelyezkedésük a városban igen szétszórt. Az ingatlanokról szóló fényképes tájékoztatást 2. 
sz. mellékletként csatolták az előterjesztéshez. 
Az ingatlanok 302 millió forintot érnek 3 millió forint/ingatlannal számolva.  
Az ingatlanokban a korábbi tulajdonosok laknak bérlőként. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
nagyon alacsony bérleti díjat állapított meg. A moratórium két évig tart, a bérleti díjat addig 
megváltoztatni nem lehet, valamint 15 éves elidegenítési tilalom is terheli az ingatlanokat.  
A polgármester úgy gondolja, hogy ezen témában nehéz döntést hozni.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta bizottsági tag részére.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy 
bizottságuk ezen előterjesztést hosszasan tárgyalta. Lakott ingatlanokról van szó, amelyeket 
dévaványai lakosok lakják. Szó volt arról, hogy az ingatlanok átvétele mekkora többlet 
költséget eredményezne az önkormányzat számára.  
A bérleti díjak mértéke nagyon alacsony, a fizetési morálról tesz említést. Bizonytalannak 
látják a bérleti díjak az önkormányzat felé történő megfizetését.  
Említést tesz az ingatlanok karbantartásáról, szükséges felújításokról, ezek költségeiről, amely 
nagy kiadást eredményezne az önkormányzatnak. 
Említést tesz az adóbevételek várható csökkenéséről, valamint arról, hogy a Szociális 
Bizottság támogatást nyújt a – beérkezett kérelmek alapján – rászoruló dévaványai lakosok 
részére. Meglátása, hogy az ilyen jellegű kiadások nőni fognak és nem látják biztosnak azt, 
hogy az önkormányzat ezen terhet el fogja tudni bírni.  
Javaslatuk a Képviselő-testület felé, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-től a felajánlott 
ingatlanokat ne vegyék át.  
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy bizottságuk javaslata, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-től az ingatlanokat ne vegyék 
át.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 
bizottságuk szintén megtárgyalta ezen előterjesztést. A bizottsági tagok mérlegelték az 
előnyöket és hátrányokat, amelyeket figyelembe véve javaslatuk, hogy a felajánlott 
ingatlanokat ne vegyék át a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-től.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy az ingatlanok átvétele 102 millió forint értékű 
vagyonnövekményt jelentene az önkormányzat számára. A 15 év elidegenítési tilalom alatt 
felmerülendő költségek miatt kb. nullára futna ki az értékük.    
Elmondja, hogy 29 ingatlan bérlői által befizetett bérleti díjak az önkormányzat bevételei 
lesznek, rögzített havi bérleti díjak összege: 269.807,- Ft/hó, az összes éves bevétel: 
3.237.684,- Ft. 
A felújítás, karbantartás évente 125.000,- Ft/lakás, tehát a 29 darab ingatlan esetében éves 
szinten 3.625.000,- Ft kiadást jelentene az önkormányzat számára. 
Látható, ha mindenki megfizetné a bérleti díjat, az nem fedezné a karbantartási költségeket.  
Az elmondottak miatt nem javasolják a bizottságok sem azt, hogy a Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt-től az ingatlanokat átvegyék.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tájékoztatását vegyék tudomásul, és ne 
éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a tárgyi ingatlanokat önkormányzati tulajdonba vegyék 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
305/2015.(IX.24.) Dv.Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. tájékoztatását tudomásul veszi, és nem kíván élni a tárgyi 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-t a 
döntésről értesítse. 
 
Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 
Határidő:  értelem szerint 
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11. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása.  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 353/2014.(XI.27.) Dv. Kt. határozatával a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar 
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 
alapján úgy döntött, hogy létrehozza a Dévaványai Települési Értéktárat és Települési 
Értéktár Bizottságot, valamint egyúttal elfogadta a működési szabályzatát. 
A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság elnökének Varga Istvánnét, tagjainak 
Szilágyiné Szabó Editet és Kiss Károlyt választotta meg. 
Dévaványai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának III. fejezet 
3. pontja értelmében a bizottság félévente egyszer, a félévet követő hónap utolsó napjáig 
beszámol tevékenységéről Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 
A bizottság elkészítette eddigi tevékenységéről a beszámolóját, amely az előterjesztéshez 
mellékelve van.  
Az írásos beszámoló részletesen bemutatja az eddigi munkát. 
Megkérdezi Varga Istvánnét a Települési Értéktár Bizottság elnökét, hogy az írásos anyagot 
szóban kívánja-e kiegészíteni? 
Varga Istvánné a Települési Értéktár Bizottság elnöke – az írásos anyaghoz szóbeli 
kiegészítést nem kíván tenni.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  
Németi József az Oktatási Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra 
javasolnak a testület felé.  
Megköszöni a bizottság eddigi munkáját és további jó munkát kíván számukra.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint fogadják el a Dévaványai Települési 
Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
306/2015. (IX. 24.) Dv.Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Települési 
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának III. fejezet 3. pontja 
alapján elfogadja a Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 
   Szarka Andrea aljegyző 
Határidő:  - 

 
(A Dévaványai Települési Értéktár Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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12. Napirendi pont 
 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy döntést kell hozni arról, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, mint 
kötelező önkormányzati feladatok ellátását 2016. január 1-jétől milyen formában kívánják 
működtetni.  
A polgármester elmondja, hogy jogszabályi változás miatt a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgálat működtetésében változásokat kell eszközölni 2016. január 1-jétől.  
Változásokat jelent kistérségi, közös önkormányzati, valamint járási szinten is.  
A polgármester megadja szót Szarka Andrea aljegyző részére, hogy rövid tájékoztatást adjon 
a jelenlévők számára e témában.  
Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a 2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és 
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben megjelölt határnapig 2015. 
október 31-ig felül kell vizsgálni az önkormányzatnak a feladatellátás módját, szerkezeti 
kereteit, a feladatellátásra vonatkozó, érvényben lévő szerződést. 
2015. november 30-ig pedig a Képviselő-testületnek meg kell hozni döntését a tekintetben, 
hogy a jövőben ezen feladat hogyan, milyen formában kerül ellátásra.  
A jogszabály azt írja elő, hogy családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot kell létrehozni, ami a 
településen így működik. A meglévő szerződéseket át kell tekinteni.  
Elmondja, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgálati feladatokat jelenleg a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működő Szeghalom Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül látják el. 
Az előterjesztésben is olvasható, hogy a feladat elvégzése társulásban is biztosítható. 
Tehát az Szt. 64. § (4) bekezdése értelmében, jövő év első napjától a családsegítés kizárólag a 
gyermekjóléti szolgáltatással integrálva, 1 (egy) szervezeti és szakmai egységben működhet:  
- települési szinten (társulásban is biztosítható) család- és gyermekjóléti szolgálat, 
- járási szintén (járási székhely településként Gyomaendrőd Város Önkormányzata) 

családsegítő- és gyermekjóléti központ keretében.  
Az Szt. 86. § (1) bekezdése kimondja, hogy települési önkormányzat köteles biztosítani a 
családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal 
székhelye az adott településen van (Dévaványa város Ecsegfalva községgel). 
A jogszabály területi ellátottsági kötelezettséget is előír. A közös hivatalok egységét nem 
lehet megbontatni, amire a jövőben figyelemmel kell lenni.  
A térség tagtelepüléseinek is döntést kell hozni ez ügy tekintetében. Nincs információjuk 
arról, hogy milyen döntést hoznak.  
A részlet szabályok még nem jelentek meg, nincs hatályos végrehajtási rendelet, ezért bővebb 
tájékoztatást nem tud adni a jelenlévők számára.    
Tudni kell azt is, hogy létrehoznak központokat, amelyet a járás székhely önkormányzatainak 
kell életre hívni, Dévaványa esetében Gyomaendrőd Önkormányzatának kell a központot 
életre hívni. A jelenlegi feladatokból, amelyet a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat lát el, 
több feladat átkerül a központba. Valójában helyben prevenció, családdal való szorosabb 
kapcsolattartás fog megvalósulni, és a központok látják el a hatósági feladatokat. 
A járási központnak egy működési engedélye lesz, mind a központi, mind a szolgálati 
feladatokra. El kell érni azt a tárgyalások során, hogy a családgondozó helyben lehessen.  
Az aljegyző röviden szól a megállapodások megkötéséről. Említést tesz a finanszírozásról, a 
számított és a szakmai létszámról.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. A felmerülő kérdésekre szívesen 
választ ad.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek az elmondottakat.  
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Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
javaslatát.  
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ezen témát is részletesen megvitatta.  
Többségi vélemény az volt, hogy maradjon a feladatellátás társulási formában, a rendszer így 
jól működik.  
Javaslatuk, hogy a végrehajtási rendeletet várják még és azt követően hozzanak döntést.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat.  
Megadja a szót Németi József részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
Németi József az Oktatási Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, 
hogy a bizottság ülésén az előterjesztést megvitatta. Javaslatuk, hogy a mai ülésen ez ügy 
tekintetében ne hozzanak döntést. A jogszabály megjelenését követően, akár rendkívüli ülés 
keretében tárgyalják újból az előterjesztést és annak ismeretében hozzanak döntést.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Elmondja, az látszik indokoltnak, amíg a végrehajtási kormányrendelet nem jelenik meg, 
addig véglegesen és felelősen nem tudnak döntést hozni ebben a kérdésben. Javasolja, hogy a 
végrehajtási kormányrendelet megjelenését követően hozzák meg döntésüket.  
Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére. 
Kiss Károly alpolgármester – a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén kérte, hogy a 
legközelebbi ülésen kapjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a települések mekkora 
összeggel járulnak hozzá a szolgálat működtetéséhez.  
Szarka Andrea aljegyző – az alpolgármester felvetésére röviden reagál. Elmondja, hogy 
Dévaványa település 1,8 millió forintot fizet. A települések mindegyike 230,- Ft/lakos/év 
összeget fizet a társulás részére.  
Tudni kell azt is, hogy ezen összeget a többcélú társulás fenntartására fizetik a települések, 
nem pedig a szociális ellátórendszerbe. Ezen összegért a többcélú társulás tartja fenn a 
szolgálatot.  
Az aljegyző szól a szociális ellátó rendszer finanszírozásáról.  
Amennyiben a feladatot társulási formában látják el, úgy lehet kiegészítő normatívákat 
lehívni. Dévaványára vetítve ezen kiegészítés 3,4 millió forint. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az aljegyzőnek az elmondottakat.  
Javaslata, hogy a kormányrendelet megjelenését követően tárgyalják meg ezen témát, az 
ülésre pedig  hívják meg az intézmény vezetőjét.  
Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a mai ülésen ne hozzanak döntést arról, hogy a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgálat, mint kötelező önkormányzati feladatok ellátását 2016. január 1-jétől 
milyen formában kívánják működtetni kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem hoz határozatot e témában.  
 
A polgármester elmondja, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma kéréssel fordul a Képviselő-testülethez. 
Ismeretes, hogy a középiskola fenntartása és elnevezése is megváltozott.  
A kérelmükben leírták, hogy a 2015/2016. tanév középiskolai nevelési-oktatási feladatainak 
ellátásához bérbe szeretnék venni a Seres István Sporttelep ingatlanban lévő öltöző helyiséget, 
sportpályát, és műfüves pályát, valamint a Dévaványa, Hunyadi u. 110. szám alatti ingatlant a 
korábbi feltételek szerint. 
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 A Seres István Sporttelep bérleti díja az előző tanévben 1.500,- Ft/óra + ÁFA volt, 
mely tartalmazta a rezsi költséget is.  

 A Hunyadi u. 110. ingatlan bérleti díja 19.800,- Ft/hó + Áfa összegben volt 
megállapítva, mely nem tartalmazta a közüzemi díjakat, ahol a fodrászképzés valósult 
meg.  

A polgármester a kérelemben foglaltak teljesítésének akadályát nem látja.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot. 
Nyuzó Marietta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy 
bizottságuk javasolja a testület felé, hogy a korábbi évekhez hasonlóan adják bérbe az iskola 
részére a Seres István Sporttelep ingatlanban lévő öltöző helyiséget, sportpályát, és műfüves 
pályát, valamint a Dévaványa, Hunyadi u. 110. szám alatti ingatlant a korábbi feltételek 
szerint. 
A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy az elmúlt évi hátralék mikor kerül 
kiegyenlítésre. Ezen tartozást a KLIK nem rendezte.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megadja a szót Tóth Erika igazgató részére. 
Tóth Erika a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 
igazgató – a felmerülő kérdésre röviden annyit tud elmondani, hogy az átutalás folyamatosan, 
a számlák benyújtásának sorrendjében történik. A vizsgáztatási díjakat, amelyeket korábban 
június hónapban utaltak át számukra, a hét elején kapták meg.   
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Tóth Erikának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma részére az oktatási egység szakmai munkájának segítése 
érdekében 2015. október 1-től 2016. június 15-ig adják bérbe a Seres István Sporttelep 
épületében lévő öltöző helyiséget, sportpályát, és műfüves pályát 1.500,- Ft/óra + ÁFA bérleti 
díjért, mely tartalmazza a rezsi költséget is kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
307/2015.(IX.24.) Dv.Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyulai 
Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma részére az 
oktatási egység szakmai munkájának segítése érdekében 2015. október 1-től 2016. 
június 15-ig bérbe adja a Seres István Sporttelep épületében lévő öltöző helyiséget, 
sportpályát, és műfüves pályát 1.500,- Ft/óra + ÁFA bérleti díjért, mely tartalmazza a 
rezsi költséget is. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiumával a bérleti szerződést megkösse. 
 
Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  
Határidő:  folyamatos  
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Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma részére az oktatási egység szakmai munkájának segítése érdekében 2015. október 
1-től 2016. július 15-ig adják bérbe a Dévaványa, Hunyadi u. 110. szám alatti ingatlant 
19.800,- Ft/hó + Áfa összegű bérleti díjért, mely nem tartalmazza a közüzemi díjakat kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
308/2015.(IX.24.) Dv.Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyulai 
Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma részére az 
oktatási egység szakmai munkájának segítése érdekében 2015. október 1-től 2016. 
július 15-ig bérbe adja a Dévaványa, Hunyadi u. 110. szám alatti ingatlant 19.800,- 
Ft/hó + Áfa összegű bérleti díjért, mely nem tartalmazza a közüzemi díjakat. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiumával a bérleti szerződést megkösse. 

 
Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  
Határidő:  folyamatos  

 
 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés egy tájékoztató az 
Európai Autómentes Nap megvalósulásáról, amelyhez fotók is vannak mellékelve.  
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a 2015. szeptember 16. és 22. között 
megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét kampányhoz és 2015. szeptember 18-án 
Európai Autómentes Napot szervez. 
A szervezés lebonyolításában a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány működött közre.  
A lebonyolításhoz szükséges forrásokat támogatóktól gyűjtötte össze. Idén ismét lehetőség 
nyílt egyedi támogatás igénylésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A program 
megvalósításához 242.500,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. 
A támogatók és személyes segítők részére közel 90 köszönőlevelet küldtek ki, akik anyagi 
vagy természetbeni támogatásukkal, illetve önkéntes munkával hozzájárultak a program 
sikeres megvalósításához.  
Idén a Dévaványai Sportegyesületet kérték meg, hogy vegyenek részt a rendezvényen. 
Minden szakosztály képviseltette magát, bemutatókat, közös sportolási lehetőséget 
biztosítottak az érdeklődők számára. A Birkózó szakosztály vendége volt Komáromi Tibor 
háromszoros világbajnok birkózó, a Birkózó Szövetség alelnöke, valamint a Junior válogatott 
tagjai, edzője.  
A legnagyobb tömeget megmozgató VI. Gurul Ványa felvonulás volt, amelyen 985-en vettek 
részt. A jó időnek köszönhetően minden oktatási intézményből nagy létszámmal vettek részt 
diákok, óvodások. Az Autómentes Nap népszerűsége a városban évek óta töretlen. 
Bízik abban, hogy a rendezvény a jövő évben is sikeres lesz. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki elfogadja az Európai Autómentes Napról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
  

Határozat: 
309/2015.(IX.24.) Dv.Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 18-án 
megtartott Európai Autómentes Napról szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  
 
A Képviselő-testület megköszöni a szervezésben résztvevők munkáját.  
 
Felelős:  -  
Határidő:  -  
 

(A tájékoztató és a fotók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő és az 
önkormányzat által végzett szántóföldi növénytermesztéshez elengedhetetlen a szükséges őszi 
búza vetőmag beszerzése.  
A helyi beszerzési eljárás során a vetőmagra adott ajánlatok meghaladták az előzetesen 
tervezett és a közbeszerzési szabályzatban a polgármester döntési körébe tartozó értékhatárt  
(az 1.000.000,- Ft-ot), ezért a szabályzat értelmében az ajánlatkérő nevében eljáró szerv a 
Képviselő-testület. 
Az előzetes kalkulációnál a bevetendő területek meghatározásakor figyelembe vették azt is, 
hogy az éppen aktuális mezőgazdasági támogatások lehívásához mennyi terület kerülhet 
bevetésre. Ez alapján 70 ha területre 17 BB zsák GK Csillaggal, 50 ha területre 13 BB zsák 
GK Kalásszal, míg 65 ha területre 13 BB zsák Astardo fajtájú őszi búza vetőmaggal 
számoltak és az ajánlatokat ez alapján kérték meg.  
A közbeszerzési szabályzat értelmében legalább három ajánlat bekérésével végeztek 
árajánlatkérést.  
A helyi beszerzési eljárásra 2015. szeptember 15. 16 óráig négyen nyújtották be ajánlatukat, 
melyek a következők: 

1. Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. - 9141 Ikrény, Lesvár major 
 GK Csillag GK Kalász Astardo 

Ajánlati nettó ár (Ft/BB zsák)  89.850,- Ft 91.500,- Ft 99.900,- Ft 
Mindösszesen (nettó): 1.527.450,- Ft 1.189.500,- Ft 1.298.700,- Ft 

2. Gabonakutató Nonprofit Kft. - 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9. 
 GK Körös GK Kalász Astardo 

Ajánlati nettó ár (Ft/tonna)  85.000,- Ft 85.000,- Ft 0,- Ft 
Ajánlata során az előírt GK Csillag helyett GK Körösre adott ajánlatot készlethiány 
miatt. 

3. Agrodéva Kft. - 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4. 
 GK Csillag GK Kalász Astardo 

Ajánlati nettó ár (Ft/BB zsák)  92.000,- Ft 92.000,- Ft 0,- Ft 
Mindösszesen (nettó): 1.564.000,- Ft 1.196.000,- Ft 0,- Ft 

4. Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet - 6328 Dunapataj, Hartai u. 8. 
 GK Csillag GK Kalász Astardo 
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Ajánlati nettó ár (Ft/BB zsák)  87.559,1,- Ft 87.559,1,- Ft 114. 330,7,- Ft 
Mindösszesen (nettó): 1.488.505,- Ft 1.138.268,- Ft 1.486.299,- Ft 

A bontás során megállapították, hogy mivel az ajánlattételi felhívásban nem adtak lehetőséget 
egyenértékű gabonára történő ajánlattételre, valamint nem az előírt mennyiségi egységben 
adta meg ajánlatát, ezért a Gabonakutató Nonprofit Kft. ajánlata mind a két rész 
vonatkozásában érvénytelen.  
2015. szeptember 16. napján jelent meg az Irányító Hatóság közleménye, miszerint Agrár 
Környezetgazdálkodási Program előírása alapján a programba bevonni kívánt területeken a 
kalászos gabona területe 30 %-nál nem lehet több. Az önkormányzat 300 ha-nál nagyobb 
területet nem kíván a programba bevonni, így gabonával 90 ha-nál nagyobb területet nem 
vethetnek be, ezért az ajánlatkérésben szereplő gabonák közül - az önkormányzati 
mezőgazdász által meghatározottak szerint - 70 ha-on GK Csillag és 20 ha-on Astardo őszi 
búza kerülne elvetésre. 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az ajánlati árak megadásánál nettó 
árakkal kell számolni, mivel 2012. július elsejétől a fordított adózást a mezőgazdasági 
szektorra is kiterjesztették. Ezáltal az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 6/A számú mellékletében felsorolt termékek (egyes gabonák és olajos magvak) 
értékesítése esetében a fordított adózás szabályait kell alkalmazni, vagyis az Áfa tv. 142. § (1) 
bekezdés i) pontja (a 6/A számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében) hatálya 
alá tartozó termék értékesítőjéről a termék beszerzőjére helyeződik át az adófizetési 
kötelezettség. Mivel az önkormányzat az általános szabályok szerint adózó áfa adóalany, ezért 
a termék beszerzése során a nettó árat kell ugyan figyelembe venni, azonban a későbbiekben 
az áfa megfizetése jelentkezni fog. 
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy 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: 
 
Határozat: 
310/2015.(IX.24.) Dv.Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztéshez elengedhetetlen „Őszi 
búza vetőmag beszerzése” tárgyban indított beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Őszi búza vetőmag 
beszerzés” című tárgyban indított beszerzési eljárásra  
a. a Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. (9141 Ikrény, Lesvár major) és az Agro-

Store Mezőgazdasági Szaküzlet (6328 Dunapataj, Hartai u. 8.) ajánlattevőknek az 
ajánlatkérés 1-es, 2-es és 3-as részeire, valamint  

b. az Agrodéva Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4.) ajánlattevőnek az 
ajánlatkérés 1-es és 2-es részeire, valamint 

c. az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (6328 Dunapataj, Hartai u. 8.) 
ajánlattevőnek az ajánlatkérés 1-es, 2-es és 3-as részeire 
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az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak 
nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Őszi búza vetőmag 
beszerzés” című tárgyban indított beszerzési eljárásra a Gabonakutató Nonprofit Kft. 
(6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.) ajánlattevőnek az ajánlatkérés 1-es, és 2-es részeire 
az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Őszi búza vetőmag 
beszerzés” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként  
a. az ajánlatkérés 1-es részére az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (6328 

Dunapataj, Hartai u. 8.) ajánlattevő nettó 1.488.505,- Ft + Áfa (401.896,- Ft), azaz 
bruttó 1.890.401,- Ft összegű ajánlatát, valamint  

b. az ajánlatkérés 3-as részére a Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. (9141 Ikrény, 
Lesvár major) ajánlattevőnek nettó 399.600,- Ft + Áfa (107.892,- Ft), azaz bruttó 
507.492,- Ft összegű ajánlatát  

hirdeti ki nyertesnek.  
4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Őszi búza vetőmag 

beszerzés” című tárgyban indított beszerzési eljárás 1-es és 3-as részei vonatkozásában 
eredményesnek nyilvánítja. 

5. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Őszi búza vetőmag 
beszerzés” című tárgyban indított beszerzési eljárás 2-es része vonatkozásában nem 
hirdet nyertest. 
 

A képviselő-testület a vetőmagok megvásárlásához szükséges összegeket az önkormányzat 
2015. évi költségvetésének dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződések aláírásával. 
 
Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 
Határidő:  2015. október 15. 
 
 
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek 
bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 
Megadja a szót Mile Lajos alpolgármester részére.  
Mile Lajos alpolgármester – két kérdés fogalmazódott meg részéről. 
Az új háziorvos mikor kezdi el tevékenységét a településen? 
Elmondja, hogy ez év elején több utcát érintő utcanév változásokról döntöttek. Ezzel 
kapcsolatban milyen lépések történtek?  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, hogy 
reagáljon az alpolgármester felvetésére.  
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy az utcanevek változtatásával kapcsolatos teendők 
– az illetékes szerveknél történő átvezettetés, új utcanévtáblák kihelyezése – elvégzésének 
határidejét a Képviselő-testület ez év végéig határozta meg. 
Elmondja, hogy az új központi címregiszter rendszerének beindulását várták, amely július 1-
től történt volna meg. A rendszer a mai napig nem működőképes. A házszámozásokat is 
szerették volna helyreigazítani, mivel abban is vannak elcsúszások. A műszaki iroda a 
feladatot végre fogja hajtani.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a feladat nagy része el van végezve, 
amiben segítségükre voltak nyári diákmunka keretében alkalmazott diákok. Meg lett nézve, 
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hogy az adott ingatlan helyrajzi számához, mely házszám tartozik. Tehát a feladatat 99 %-a 
elkészült, a központi nyilvántartás működését várják.   
A testület által hozott határozat értelmében a három utca neve is meg fog változni.  
Valánszki Róbert polgármester – tehát amíg az országos nyilvántartás nem működik, addig 
hiába szeretnék a feladatot elvégezni, nem tudják.  
Az alpolgármester felvetésére elmondja, hogy a tegnapi napon volt Dévaványán a leendő 
háziorvos.  
Elmondja, hogy a doktor úr a szükséges vizsgákkal és papírokkal rendelkezik ahhoz, hogy a 
feladatát elláthassa. A tevékenységét november 2-án fogja kezdeni. Röviden szól arról, hogy 
mentororvost is kell biztosítani. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.     
Kiss Károly alpolgármester – kérdése a műszaki irodavezető felé, hogy a műhely 
hőszigetelése mikor kezdődik el? 
Kérdése még, hogy a járdaépítési program mikor fog folytatódni? 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az idei évben már az időjárástól függ a 
járdaépítés. A program a jövő évben folytatódni fog. Elmondja, hogy az építőbrigád 
munkaidejét a szakorvosi rendelő kialakítása jelentősen megterhelte. A kertészetnél két épület 
építése van folyamatban, a programokhoz sátrakat építettek fel, valamint bontottak el. A 
hétfői napon a fürdőnél lévő kezelői épület helyiségét kell olyan állapotba tenni, hogy a 
rendelést el tudják kezdeni. Elmondja, hogy rengeteg olyan teendő van, amelyet határidőre el 
kell végezni és fontosabb a járdaépítéstől.  
Valánszki Róbert polgármester – azt kéri a lakosoktól, hogy legyenek türelemmel. 
Elmondja, hogy egyre több utcából jelentkeznek lakosok, hogy a munkát elvégzik. Az 
önkormányzat anyagot biztosít a járdák építéséhez.   
Az építőbrigád kapacitása véges, igyekszenek mindenhová odaérni.  
Elengedhetetlen a brigád munkája ahhoz, hogy még az idei évben a szakrendelő kialakításra 
kerüljön. Úgy gondolja, hogy ez a cél fontosabb, mint a járdaépítés. Igyekszenek a 
járdaépítéssel, ami az idei évben már korlátozott, a jövő évben pedig folytatni fogják.  
Kiss Károly alpolgármester – a műhely szendvicspanelezését szükségesnek látja. Említést 
tesz a gépek tárolásáról.  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy munkaerő átcsoportosításra lesz szükség, 
hogy ezen feladatok is elvégzésre kerüljenek. A féltető megépítését fontosnak tarja, hogy a 
gépekkel az alá be lehessen állni, hogy az időjárástól védve legyenek.   
Elmondja, hogy a műhely kialakítása szintén várat magára, hiszen az önerős kiadást jelent. 
Röviden említést tesz a szendvicspaneles lerekesztésről a műhelynél.   
A rossz idő beállta előtt a gyermekorvosi rendelő tetőszerkezetét is meg kell javítani, hiszen 
több  helyen beázik.  
Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a szendvicspanel ára kedvező. Javasolja, hogy 
kérjenek árajánlatot e tekintetben.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a középiskola és a pedagógiai 
szakszolgálat energetikai korszerűsítése pályázati forrásból meg fog valósulni. Az 
ingatlanoknál szabadul fel hőszigetelő anyag, amit fel tudnak majd más célra használni.   
Valánszki Róbert polgármester – javasolja, hogy a kérdéssel foglalkozzanak és keressék a 
megoldást.  
 
A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
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Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.  
 
A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyője 
előtt lévő lakosoknak, hogy a testület munkáját figyelemmel kisérték.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/10-11/2015. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 
oldallal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, megköszöni a tévé képernyője lévő lakosok 
figyelmét, az ülést 1645 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
    polgármester                                jegyző 

 
 

 
 
 


