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I-1/9-27/2015. ikt.sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október  
21-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 
 

Jelen vannak:   Valánszki Róbert   polgármester 
Mile Lajos    alpolgármester  
Kiss Károly    alpolgármester 
Nyuzó Marietta  képviselő 

   Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 
Németi József   képviselő 
Tomasovszky Sándor  képviselő 
Vargáné Molnár Tünde  képviselő  

 
Távolmaradt:  - 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

       
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 
Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki 
irodavezető, Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző, Dékány László mezőgazdász, Gyuricza 
Máté műszaki ügyintéző. 

  
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy a mai ülésen a Képviselő-testület teljes létszámmal jelen van.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
A Képviselő-testület létszáma: 9 fő. 

 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át: 
 

1. DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetési koncepciójának és 
díjpolitikájának elfogadása.  
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 
2. Bejelentések   

 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 
317/2015.(X.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 21-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetési koncepciójának és 

díjpolitikájának elfogadása.  
Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 
2. Bejelentések   
 

 
 
1. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás – melynek Dévaványa Város Önkormányzata is tagja – 
KEOP-7.1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén” című projektjének megvalósítási határideje 2015. december 31. napján lejár. 
A Társulási Megállapodás aláírásával a Társulás tagjai a projekt keretében vállalták az 
üzemeltetési koncepció kidolgozását. 
A Társulási Megállapodásban meghatározottak alapján elkészült a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Működtetésére 
vonatkozó koncepció és díjpolitika című Tanulmány, ezt követően pedig a végleges 
Koncepció. 
A polgármester az elmúlt napokban két alkalommal is járt Orosházán, mely megbeszéléseken 
kiderült, hogy 2016. január 1. napjától a DAREH rendszer el fog indulni, ennek kapcsán több 
ügyben is döntést kell hozniuk. Az ott hozott döntésekkel több település nem értett egyet, a 
polgármester sem.  
Egységes díjpolitikáról kell döntést hozniuk, valamint az üzemeltetési koncepció is 
elfogadásra kell, hogy kerüljön.  
Az üzemeltetési koncepció kapcsán elmondja, annak ügyében az a legfontosabb kérdés, hogy 
mi lesz a rendszer beindulását követően a Gyomaközszolg Kft-vel. A kft-ben 25 %-os 
tulajdonrésze van Dévaványa Önkormányzatának, 70 %-os tulajdoni része Gyomaendrőd 
Önkormányzatának, a maradék 5 %-on pedig 5 további település osztozik. Gyomaendrőd 
város kivételével minden város tagja a DAREH társulásnak is. Ezen városokban a 
hulladékszállítási szolgáltatást 2016. január 1. napjától a DAREH társulásnak kell végeznie. A 
szolgáltatástól már nem tudnak elállni, illetve ha mégis, abban az esetben visszafizetési 
kötelezettség terheli az Önkormányzatot. A rendszer hivatalos indulása 2016. január 1., 
azonban ténylegesen július 1-től tudnák majd a szolgáltatást végezni, így addig a városnak 
mindenképpen szerződést kell kötnie a Gyomaközszolg Kft-vel. A jelenlegi szerződés 
december 31-én lejár.  
Elmondja, a DAREH létre szeretne hozni egy nagyobb gazdasági társaságot, amely a 
rendszert üzemeltetné majd. A létrehozott Zrt. választaná ki azon alvállalkozókat, akik 
ténylegesen végeznék a településen a hulladékszállítást. Még nincs arról tudomásuk, hogy a 
Gyomaközszolg pályázni fog-e a szolgáltatás alvállalkozóként való végzésére. Az ülést 
megelőzően felkereste Fekete Józsefet a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetőjét, illetve Toldi 
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Balázs Gyomaendrőd polgármestere is jelezte, hogy ez ügyben keresni fogja a polgármestert. 
Az üzemeltetési koncepció kapcsán ennyit kívánt elmondani. 
A díjpolitikához tartozó táblázat az előterjesztéshez mellékelve van. Az idei évre  
377,- Ft/ürítés összeg van beállítva, a jövő évre pedig 390,- Ft/ürítés összeg szerepel a 
táblázatban, amely már Dévaványára is vonatkozna, ez éves szinten bruttó 20.283,- Ft. 
Elmondja, jelenleg 219,- Ft-ba kerül egy ürítés a jelenlegi szolgáltatónál, ennek a bruttója 14 
ezer forint körüli összeg. Jelenleg 120 literes az edényzet, ez a DAREH rendszer indulásakor 
110 literre módosulna, illetve lehetőség lesz a 60 és 80 literes edényzetek használatára. A 
zöldhulladékot nem fogják elszállítani, hanem komposztáló ládákat lehet majd igényelni. 
A mellékelt díjpolitikát 18 település nem fogadta el, de működtetni kell a rendszert, mert a 
további 42 település elfogadta azt. Elmondja, Szentes településsel tárgyalni fog a DAREH a 
díjakkal kapcsolatban, megoldást keresnek arra, hogy ne legyen ekkora a különbözet a 
jelenlegi és a jövő évi díjak között. 
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté részére, amennyiben kiegészítése van az 
elhangzottakhoz, akkor azt tegye meg.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a társulási ülésen az is problémaként 
merült fel, hogy a válogatott hulladékkal nem tudnak mit kezdeni, ezért három hulladékégető 
megépítését fogják kezdeményezni, uniós támogatással.  
A 60 literes edényzet kapcsán elmondja, jogszabályi változások miatt ezen utólag már nem 
tudnak változtatni. 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy lakosság által – a Gyomaközszolg Kft.  
felé – fizetett szolgáltatási díjat az önkormányzat kb. 1,5 millió forinttal egészíti ki.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy ez az összeg éves 
szinten 11 millió forint. A Gyomaközszolg Kft-nél ez negyedévente került elszámolásra, tehát 
utólagosan került átutalásra. 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a DAREH által alkalmazott emelt 
szolgáltatási díjat az önkormányzatnak nem kell kiegészíteni, ugyanis a lakosság annyit fog 
fizetni, hogy az elegendő a szolgáltatás elvégzésének költségeire. Abban tudják esetlegesen 
segíteni a lakosságot, hogy csökkentik a kommunális adó mértékét.  
A lakosság tájékoztatva lesz arról, hogy 60, illetve 80 literes edényzetet is kérhetnek majd, 
azonban az nem ismert előttük, hogy ezt nem fogja biztosítani számukra a DAREH. A 390,- 
Ft/ürítés díjban benne van a szelektívhulladék elszállítása, illetve a zöldhulladékhoz kérhető 
konténer is. 
Úgy gondolja, a Dévaványai Hírlapban meg kellene jelentetni, hogy tudatosuljon a 
lakosságban a díjak emelése.  
Nyuzó Marietta képviselő – az most a legfontosabb, hogyan oldják ezt meg a 
Gyomaközszolg Kft-vel, hiszen december 31-én lejár a velük kötött szerződés. 
Valánszki Róbert polgármester – véleménye szerint 6 hónapra szóló szerződést kell kötni a 
Kft-vel, vagy pedig 1 éveset úgy, hogy az fél év múlva módosítható, felmondható legyen. 
A polgármester ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás 
Taggyűlése a 2015. október 8-án tartott ülésén milyen határozatot hozott.  
A 13/2015.(X.08.) TGy. határozat kivonata az előterjesztés mellékletét képezi. 
Elmondja, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás által 2013. február 11. napján aláírt 
Támogatási Szerződés 8. számú mellékletének 3.9., illetve 3.10. pontjai alapján szükséges a 
tagtelepülések képviselő-testületeinek is határozattal elfogadni az üzemeltetési koncepciót és 
díjpolitikát, valamint az ismertetett Taggyűlési határozat 2. pontja szerint tartalommal 
nyilatkozatot tenni. A képviselő-testületi határozatok a projekt eredményes zárásának 
feltételei. 
A polgármester elmondja, hogy a DAREH üzemeltetési koncepciójával kapcsolatban 2015. 
május 26-án levelet intéztek a Gyomaközszolg Kft-hez, Fekete József ügyvezető urat 



4 
 

biztosították arról, hogy elsősorban olyan javaslatot tudnak támogatni, ahol a jelenlegi 
közszolgáltatók is lehetőséghez juthatnak majd a közszolgáltatás ellátása során. A 
Gyomaközszolg Kft. tulajdonosi szerkezetén belül több település így Kétsoprony, Kardos, 
Hunya, Örménykút, Csárdaszállás települések is tagjai a DAREH társulási szervezetének. Így 
jelentős szolgáltatói területet érinthet majd a DAREH által elfogadásra kerülő koncepció. 
A DAREH szervezete által kidolgozott koncepció összhangban van a javaslattal, a Taggyűlés 
döntése mindezekre tekintettel volt.    
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 
bizottságuk ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek a javaslatuk 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
318/2015.(X.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
 

1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában az 
üzemeltetési koncepciót és díjpolitikát a DAREH Önkormányzati Társulás 
Taggyűlésének 13/2015. (X.08.) TGy. határozata szerinti tartalommal elfogadja, 

2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő 
legalább öt évig. 

 
Végrehajtásért felelős: Czene Boglárka jegyző, a határozati kivonat megküldéséért 
Határidő:   2015. október 26. 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Valánszki Róbert polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely az önkormányzat 
tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadásáról való döntéshozatal. 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 314/2015.(X.8.) Kt. határozatával 
úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek 
hasznosítására létrehoz egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot. 
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A határozat végrehajtása érdekében felkeresték dr. Dobó Sándor ügyvéd urat a Kft 
létrehozásával kapcsolatban, aki azt mondta, a Kft-nek legkésőbb november 11-ig meg kell 
alakulnia, valamint be kell hogy jegyezzék a földhivatalnál. 
Az ügyvéd az alábbiakat nyilatkozta a megkeresés kapcsán: 

1. Nincs lehetőség tisztán önkormányzati tulajdonú Kft létrehozására, a Kft-ben az 
ügyvezetőnek is tulajdonosnak kell lennie (minimum 100.000,- Ft értékben).  

2. A földtörvény 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat kifüggesztés 
nélkül nem adhatja át a földterületeit, mivel ezt a hivatkozott jogszabály alapján csak 
természetes személy teheti meg. 

A környezetgazdálkodási pályázatok beadására 2015. november 7. és december 7. között van 
lehetőség. 
Ahhoz, hogy a megalakult Kft-hez az előterjesztésben szereplő táblázatban felsorolt 
külterületi ingatlanokat bérbe tudják adni a vagyonrendelet alapján, ezen területeket meg kell 
hirdetni bérbeadásra, melyet legalább 15 nappal az árverés napja előtt kell megtenni. A 
megkötött bérleti szerződéseket további 15 napra ki kell függeszteni. Kritérium az, hogy a 
pályázattal érintett területeket földmérő által kell kiméretni és a pályázathoz azt csatolni 
szükséges. 
A polgármester elmondja, hogy a földhivatalnak, mint igazgatási szervnek nem szükséges a 
jóváhagyása az önkormányzati területekkel kapcsolatos eljárásokhoz. Ez alapján elmondható, 
hogy ha nem jelentkeznek a kifüggesztett földterületekre és átveszi a Kft, akkor a földhivatal 
bejegyzi azt földhasználóként. A megyei földhivatal szerint a megkötött bérleti díjat 
időközben lehet módosítani, melyet nem szükséges kifüggeszteni, de a földhivatalnak jóvá 
kell hagynia. A földhivatal csak akkor fogja jóváhagyni, ha ezzel nem hoznak hátrányos 
helyzetbe másokat. 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mai testületi ülésen az ismertetett 
feltételekkel is létre kívánja hozni a Kft-t, akkor annak az a kritériuma, hogy a Kft-t az árverés 
napjáig, de legkésőbb november 11-ig létre kell hoznia és a gyomaendrődi járási 
földhivatalnál, mint újonnan alakult mezőgazdasági szervezetet be kell jegyeztetnie. 
Amennyiben nem sikerül a Kft-t eddig létrehozni, akkor okafogyottá válik a gazdasági 
társaság létrehozása, mivel a földárverésen nem tud részt venni.  
Az elmondottak időrendben az alábbiak: 
1. Képviselő-testületi döntés a Kft létrehozásáról az elhangzott feltételekkel: 2015. október 

21. 
2. Árverés megtartásáról hirdetmény közzétételének napja (legalább 15 nappal az árverés napja 

előtt): 2015. október 26. 
3. A gazdasági társaság megalapítása, bejegyeztetése (legkésőbbi időpont); illetve 

Földhivatalnál a Kft., mint újonnan alakult mezőgazdasági szervezet bejegyeztetése: 
2015. november 11. 

4. Árverés: 2015. november 12. 
5. Szerződéskötés: 2015. november 13. 
6. Haszonbérleti szerződések kifüggesztése (15 nap): 2015. november 16. 
7. Haszonbérleti szerződések kifüggesztésének vége: 2015. december 2. 
8. Agrár-környezetgazdálkodási pályázatok beadásának határideje: 2015. december 7.  

A polgármester elmondja, hogy annak ellenére, hogy a licitáláson a Kft sikeresen elnyerné az 
adott földterületek haszonbérleti jogát, a kifüggesztés időtartama alatt bármelyik helyben lakó 
földműves élhet előhaszonbérleti jogával, azaz a létrejövő Kft kevesebb földterületen 
gazdálkodhat, vagy a legrosszabb esetben földterület nélkül marad! 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 
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Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, ha a szerződést úgy módosítják, hogy nem magában a 
szerződésben hajtják végre, hanem ahhoz csatolnak egy külön lapot, melyben megjelölik a 
csökkentő módosítást, azt már nem kell benyújtani a földhivatalhoz. 
Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző – elmondja, hogy ezzel mindenképpen módosul a 
szerződés. 
Kiss Károly alpolgármester, képviselő – kérdése, hogy ez ügyben a Földügyi Minisztérium 
nem-e tud állást foglalni? 
Valánszki Róbert polgármester – a feltett kérdésre elmondja, hogy nincsenek annak 
tudatában, hogy egyes önkormányzatok ennyi földterülettel rendelkeznek. A szóban forgó 300 
ha 40 darab területet foglal magába.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – amennyiben most 
meghirdetik a területeket bérbeadásra és november 12-én lezajlik az árverés, de mégsem 
sikerül november 11-ig megalakulnia a Kft-nek, akkor visszavonhatják a hirdetményt.  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, dr. Dobó Sándor ügyvéd azt a tájékoztatást adta, 
hogy 5 nap elegendő a kft. cégbírósági, illetve a földhivatali bejegyzéséhez is. 
Nyuzó Marietta képviselő – a kifüggesztés az, ami több időt fog igénybe venni. 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy kétszer 15 napról van szó. Minimum az 
árverés előtt 15 nappal kell meghirdetni a területeket, majd 15 napra kell kifüggeszteni a 
szerződéseket, amelyek az árverésen elnyert földterületek kapcsán lettek megkötve.  
Az előző ülésen meghozott döntésen módosítani kell, hiszen nincs olyan, hogy egy személyes 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, legalább egy magánszemély bevonása 
szükséges, minimum 100.000,- Ft-os tulajdonnal. A további részletekről a kft. megalakulása 
után, menet közben is lehet majd dönteni. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, hogy 
biztosítékként nem lehetne-e egy letéti összeget kérni, hogy csak azok licitálhassanak majd az 
árverésen, akik ezt megfizették? 
Valánszki Róbert polgármester – lehet ilyet kérni, de nincs értelme, mert mindenképp vissza 
kell fizetni a letéti összeget.  
Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző – elmondja, hogy a megalakult gazdasági társaságot az 
előhaszonbérleti jog miatt szinte mindenki megelőzi majd.  
Kiss Károly alpolgármester, képviselő – véleménye, hogy azok a helyi gazdálkodók, akik a 
meghirdetett földterületek szomszédságában birtokolnak földterületet, azok valószínű, hogy 
licitálni fognak. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – kockázatos, de meg kell 
próbálni.  
Valánszki Róbert polgármester – valóban kockázatos, hiszen nem biztos, hogy földterülethez 
juthat a megalakult kft. a földlicit útján, így mezőgazdasági célra nem tudják majd használni.  
Tájékoztatni kell arról a helyieket, hogy az árverés megkezdéséig a hirdetmény változhat, 
illetve visszavonhatják azt. Ebben az esetben a felmerült költségeket meg kell téríteni a licitre 
jelentkezőknek.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, maradhatna 
minden a jelenlegi formájában. 
Nyuzó Marietta képviselő – azért döntöttek a kft. létrehozása mellett, hogy több bevételük 
származhasson a földekből. 
Valánszki Róbert polgármester – a földforgalmi törvény kimondja, hogy az államháztartás 
alrendszereinek nem kell kifüggeszteni a területeiket, de az Önkormányzat ebbe nem tartozik 
bele. Az államháztartás akkor tudna segítséget nyújtani ebben, ha az Önkormányzatot is az 
alrendszerének tekintené.  
Amennyiben nem tud megalakulni a kft, úgy a földek önkormányzati művelésben maradnak. 
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Czene Boglárka jegyző – ameddig nincs információ arról, hogy a kft-nek milyen feltételek 
szerint kell megalakulnia, addig nehéz erről döntést hozni, egyben kellene kezelni, a részletek 
ismeretével, mint például a Felügyelő Bizottság alakításának kérdése. 
Valánszki Róbert polgármester – az ügyvéd elmondta, hogy az államháztartási törvény 
változásával nem biztos, hogy kötelező lesz a Felügyelő Bizottság létrehozása.  
A törzstőke 3 millió forint, ebből 100.000,- Ft-ot a magánszemélynek kell beletennie, ennek 
arányában alakulnának a szavazati jogok is.  
A 2015. február hónapban előzőleg bérbe adott önkormányzati tulajdonú külterületi 
ingatlanoknál a legmagasabb licit összege 116.000,- Ft+Áfa/ha volt, most magasabb összegért 
kellene meghirdetni a területeket, erről kellene most dönteniük.  
 
Időközben Mile Lajos alpolgármester távozott az ülésről, így a testület létszáma 8 fő. 
 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – javasolja, hogy a bérleti 
díjat 150.000,- Ft/ha+Áfa összegben határozzák meg.  
Valánszki Róbert polgármester – a bizottság elnökének javaslata szerint kb. bruttó 190 ezer 
forint lenne hektáronként a bérleti díj, de az áfát vissza tudják igényelni. 
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – javasolja, hogy a 
bérleti díjat 190.000,- Ft/ha+Áfa összegben határozzák meg. Véleménye szerint, aki szeretné 
a területet, az meg fogja fizetni ezen bérleti díjat.  
Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy ebbe nem szólhat-e bele a Települési 
Agrárbizottság? 
Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző – véleménye szerint nem fogja megkérdőjelezni ezt a 
bizottság.  
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, ha a bérleti díjat nettó 190.000,- Ft összegben 
határozzák meg, annak a bruttó összege 240 ezer forint, amit magasnak tart. 
Kérdése, nincs-e olyan kötelezettség a bérleti díj megszabásánál, hogy figyelembe kell 
venniük az elmúlt 3 év átlag árát? 
Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző – a feltett kérdésre elmondja, hogy nincs ilyen jellegű 
feltétel. 
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – javaslata, hogy 150.000,- 
Ft/ha+Áfa összegben határozzák meg a bérleti díjat.  
Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – javaslata, hogy 
157.000,- Ft/ha+Áfa összegben határozzák meg a bérleti díjat. 
Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e 
még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet értelmében, a 
határozati javaslatban szereplő táblázatban lévő külterületi ingatlanok haszonbérletét árverés 
útján hirdessék meg 2015. november 16-tól 2020. december 31-ig tartó időszakra, valamint az 
árverésen az induló licit 157.000,- Ft/ha+ÁFA összeg legyen kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat:  
319/2015.(X.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat saját 
tulajdonát képező, az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete értelmében 
haszonbérletre árverés útján meghirdeti a következő külterületi ingatlanait: 

 Hrsz. Művelési ág ha AK 
1. 0770/11 szántó 30,8844 308,67 
2. 0770/13 szántó 12,9588 307,50 
3. 0466/8 szántó 3,4364 46,00 
4. 0466/9 szántó 12,3059 206,00 
5. 0466/10 szántó 16,1901 318,96 
6. 0474 szántó 17,2611 419,44 
7. 0557/1 szántó 9,3691 227,67 
8. 0557/2 szántó 2,6813 65,73 
9. 0560/1 szántó 12,3027 350,00 
10. 0560/2 szántó 1,3573 32,98 
11. 0576/1 szántó 2,7842 78,02 
12. 0576/2 szántó 1,1860 34,34 
13. 0576/3 szántó 1,1125 32,27 
14. 0576/4 szántó 0,7753 21,99 
15. 0576/5 szántó 2,8744 80,00 
16. 0576/6 szántó 1,0228 27,99 
17. 0576/7 szántó 1,1821 32,01 
18. 0576/8 szántó 1,4190 38,00 
19. 0576/9 szántó 1,4269 37,99 
20. 0576/10 szántó 2,5295 66,00 
21. 0576/11 szántó 7,5022 184,00 
22. 0576/12 szántó 0,0369 0,90 
23. 0439/1 szántó 15,2401 205,68 
24. 0439/2 szántó 0,8398 15,00 
25. 0439/3 szántó 0,7794 14,01 
26. 0439/4 szántó 3,4248 54,99 
27. 0439/5 szántó 0,8419 14,89 
28. 0439/6 szántó 6,4014 140,00 
29. 0439/7 szántó 12,0797 236,06 
30. 0439/9 szántó 9,9293 166,01 
31. 0445/2 szántó 3,9431 128,00 
32. 0445/3 szántó 4,0772 132,02 
33. 0445/4 szántó 4,0577 122,00 
34. 0445/5 szántó 6,0397 162,03 
35. 0445/6 szántó 7,2316 166,44 
36. 0445/7 szántó 7,5857 168,02 
37. 0445/8 szántó 7,8267 176,30 
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38. 0445/9 szántó 0,6027 14,04 
39. 0445/10 szántó 1,1611 28,21 
40. 0947/3 szántó 21,2071 207,67 
41. 0947/2 szántó 21,2462 219,07 
42. 0947/1 szántó 19,7816 201,14 

 
A haszonbérlet időtartama: 2015. november 16. – 2020. december 31-ig. 
Az árverésen az induló licit:  157.000,- Ft/ha+ÁFA.  
 
A Képviselő-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt haszonbérleti 
szerződést figyelemmel a termőföldről szóló 2013. évi CXXII. törvény 46. §-ának 
rendelkezéseire. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet 4. § alapján az árverés meghirdetéséről gondoskodjon a Város 
honlapján, illetve a Békés Megyei Hírlapban. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot az önkormányzati vagyonról 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapján az árverést folytassa le. 
 
Felelős: Valánszki Róbert polgármester 
 Földi Imre Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
Valásnzki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2015. július 15-én tartott ülésén 253/2015.(VII.15.) Dv. 
Kt. számú határozatával döntött egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok – szolgálati 
lakások – elidegenítéséről. Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 1. 
számú mellékletében az Árpád u. 6., az Árpád u. 8., az Árpád u. 41., a Bem J. u. 13., a 
Könyves K. u. 11. és a Szeghalmi u. 34. szám alatti ingatlanok az önkormányzat korlátozottan 
forgalomképes vagyoni körébe vannak besorolva, azonban így az önkormányzat nem tudja az 
ingatlanokat értékesíteni, mivel a Rendelet 7. § (5) bekezdése kimondja, hogy „Értékesítésre 
kijelölni és az értékesítési eljárást lefolytatni csak a forgalomképes önkormányzati üzleti 
vagyonra szabad. Amennyiben a vagyon törzsvagyonba tartásának feltételei megszűntek, úgy 
az értékesítést megelőzően annak minősítését meg kell változtatni.” 
Az előterjesztésben indokolva van a törzsvagyonból való kivonás. 
Elmondja, hogy a megjelölt törvényben foglaltak szerint az ingatlanok önkormányzati 
közfeladat ellátását nem szolgálják. 
Az elmondottakra figyelemmel javasolja az ingatlanokra vonatkozóan a vagyonrendelet 
mellékletének módosítását és az ingatlanok átvezetését a forgalomképes/üzleti vagyon körébe 
a rendelet mellékletének kiegészítésével.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
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Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság egyetért az önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításával. 
Valásnzki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért az önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 
jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával, 
kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

14/2015.(X.22.) önkormányzati rendeletét 
 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti  
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló  

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

  

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

 

 

Valásnzki Róbert polgármester – elmondja, hogy 2015. július 15-én tartott ülésén a 
Képviselő-testület 253/2015.(VII.15.) Dv. Kt. számú határozatával döntött egyes 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok – szolgálati lakások – elidegenítéséről.  
A kijelölt ingatlanok szolgálati lakások, azonban nem mindegyik ingatlan lakott. A lakott 
ingatlanok esetében a bérlők élnek elővásárlási jogukkal, azonban a nem lakott ingatlanok 
esetében dönteni szükséges arról, hogy milyen formában kívánja a Képviselő-testület 
elidegeníteni azokat.  
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete alapján elidegeníteni 
pályáztatás, vagy árverés útján lehet. Amennyiben a Képviselő-testület dönt az elidegenítés 
formájáról, akkor a műszaki iroda a következő testületi ülésre előkészíti a döntésnek 
megfelelő hirdetményeket elfogadásra. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Valásnzki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
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Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint fogadják a határozati javaslatban foglaltakat 
– amelyet felolvas a jelenlévők számára – kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
320/2015.(X.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
253/2015.(VII.15.) Dv. Kt. számú határozatban értékesítésre kijelölt, de a bérlők által 
elővásárlási joggal megvásárolni nem kívánt, valamint a nem lakott ingatlanokat 
pályáztatás útján kívánja értékesíteni. 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati hirdetmények következő 
testületi ülésre történő elkészítéséről. 
 
Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Valánszki Róbert polgármester – ismerteti a következő bejelentést. 
Elmondja, hogy Lőrinc István, Dévaványa, Felszabadulás utca 58. szám alatti lakos, 2015. 
augusztus 24-én kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben az önkormányzat felé 
meglévő tartozása (temetési költség 126.720,- Ft) fejében a tulajdonában lévő ingatlanát 
felajánlja úgy, hogy az ingatlant az önkormányzat kifesti és élete végéig benne lakhasson. 
2015. szeptember 2-án a helyszíni bejárás megtörtént, melyről fotódokumentáció készült. Jól 
látható, hogy az épületben 2014. szeptemberében megtörtént tűzeset miatt az összes belső 
falon jelentős a koromlerakódás, valamint a szobaajtó üszkös. Az ingatlan műszaki állapota a 
kor kívánalmainak már nem felel meg. A nyílászárók elavultak, hőszigeteléssel nem 
rendelkezik, gépészeti rendszere korszerűtlen, fenntartása költséges. 
Az épületet a tulajdonossal 2014. októberében kötött megállapodás szerint az önkormányzat 
karbantartó részlege lakhatóvá tette, mely munkálatok során kicserélték a nagyszoba ablakát 
és az elektromos hálózatát. 
Az ingatlan értékét az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 6. § 
(3) bekezdése alapján „Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, 
ingatlanvagyon tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselő-testület 
jogosult dönteni.”, továbbá a Rendelet 16. § (3) bekezdés szerint „ingatlan és ingó vagyon 
esetén egy évnél nem régebbi - ingatlanforgalmi szakértő, vagy értékbecslő által készített- 
forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.”  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság nem javasolja megvásárolni a felajánlott ingatlant.   
Valásnzki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a felajánlott ingatlant ne vásárolják meg 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
321/2015.(X.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja 
megvásárolni Lőrincz István Dévaványa, Felszabadulás utca 58. szám, 1156 hrsz. 
alatti ingatlanát. 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy a felajánlót a döntésről tájékoztassa. 
 
Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 
Határidő:  2015. november 5.   

 

 

 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma kérelemmel fordul, a Képviselő-testülethez melyben kéri, 
hogy engedélyezze Dévaványa címerének használatát az iskola 2016/2017-es tanév 
pályaválasztási tájékoztatója címoldalán az iskolaépülete mellett. 
A kiadvány a Gyulai Szakképzési Centrum és alapítványi finanszírozásból kerülne 
sokszorosításra. 
A kérelem és a Felvételi tájékoztató tervezete az előterjesztéshez mellékelve van. 
 A város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről rendelkező 26/2009.(X.30.) önkormányzati 
rendelet 5. § (2) bekezdés g) pontja alapján a címerhasználathoz egyéb szerveknél a 
Képviselő-testület engedélye szükséges. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság javasolja a címer használatának engedélyezését.    
Valásnzki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a határozati javaslatot fogadják el, - amelyet 
felolvas a jelenlévők számára - kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
322/2015.(X.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város címeréről, zászlójáról, 
pecsétjéről rendelkező 26/2009.(X.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés g) 
pontja alapján engedélyezi a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma részére, hogy a 2016/2017. évi Felvételi tájékoztató 
címoldalán Dévaványa Város címerét megjelenítse. 
 



13 
 

A Képviselő-testület megbízza az Aljegyzőt, hogy döntéséről a Gyulai Szakképzési 
Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményt tájékoztassa. 
 
Felelős: Szarka Andrea aljegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

Valásnzki Róbert polgármester – elmondja, hogy Oltyán Sándor rendőr alezredes, a Szarvasi 
Rendőrkapitányság vezetője kéri, hogy a Képviselő-testületet támogassa Szegedi Róbert 
rendőr alezredes 2015. november 1-től történő kinevezését a Dévaványai Rendőrőrs 
parancsnokává. 
A polgármester ennek akadályát nem látja. 
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság javasolja, hogy támogassák Szegedi Róbert rendőr alezredes őrsparancsnokává 
történő kinevezését 2015. november 1-től.  
Valásnzki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint támogassák Szegedi Róbert rendőr alezredes 
a Dévaványai Rendőrőrs őrsparancsnokává történő kinevezését 2015. november 1-től kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
323/2015.(X.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Szegedi Róbert 
rendőr alezredes 2015. november 1-től történő kinevezését a Dévaványai Rendőrőrs 
parancsnokává. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testületi határozat egy 
példányát küldje meg a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság (5600 Békéscsaba, 
Bartók Béla út 1-3.) részére.  
 
Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 
Határidő:  azonnal  

 
 
Valásnzki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 250/2015.(VII.15.) Dv. Kt. határozatával úgy döntött, 
hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
5. §  Lakástámogatások (otthonteremtés helyi támogatás) előirányzatához további 5.000.000,- 
Ft forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy október hónapban a fentiekben meghatározott forrás 
is felhasználásra kerül. Látva a folyamatos érdeklődést a támogatás iránt, amennyiben a 
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Képviselő-testület ez évben végig kívánja segíteni a lakosok saját otthon teremtését szükséges 
további forrás biztosítása. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – bizottságuk javasolja, 
hogy további 5 millió forintot biztosítsanak az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
tartalék előirányzata terhére, annak érdekében, hogy az otthonteremtés helyi támogatása iránt 
beérkezett kérelmeket támogatni tudják.  
Valásnzki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
324/2015.(X.21.) Dv. Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
5. §  Lakástámogatások (otthonteremtés helyi támogatás) előirányzatához további 
5.000.000,- Ft forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék 
előirányzata terhére.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításával, az előirányzatok sorai közötti az 
átvezetéseket tegye meg, valamint a rendelet tervezetet terjessze a Képviselő-testület 
elé elfogadás céljából. 
 
Felelősök:  Czene Boglárka jegyző 
  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Valásnszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
bejelentése?  
Megadja a szót Németi József részére. 
Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – lakosság 
kérése, hogy a Szeghalmi-Bánomkert út kereszteződésénél az út szélét fel kellene tölteni, 
hogy autóval meg tudjanak állni. 
Az Eötvös úton az orvosi rendelő előtti szakaszon az út szélét szükségesnek látná feltölteni, 
hogy az odaérkező autók parkolni tudjanak, mivel az óvoda előtt csak néhány autó tud 
megállni.  
Valánszki Róbert polgármester – a parkolók kiépítését tervezték több helyen a településen, 
de más fontosabb feladat elvégzése miatt nem tudtak rá sort keríteni.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a gyermekorvosi rendelő, valamint a 
múzeum előtt lévő parkolók nem nagy távolságra vannak az orvosi rendelőtől, azt is lehetne 
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használni, de a lakosok kényelmesebbnek látják, ha nem kell néhány métert gyalogolniuk. 
Megjegyzi, hogy az említett parkolókban alig van autó.  
Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy a kátyúzási feladatokat ki végzi a településen? 
Valánszki Róbert polgármester – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy a feladatot 
önkormányzati dolgozók végzik.  
Röviden említést tesz arról, hogyan végzik ezen munkálatokat.  
Elmondja, hogy az Autóscsárdától a vasúti sínekig az útpadka feltöltésre került, ami nagyon 
szükséges volt.  
Kanó József képviselő – véleménye szerint a legforgalmasabb helyeken mindenképpen 
végezzék el a kátyúzást még az ősz folyamán, amelyet aszfalttal kellene, nem pedig 
kőtörmelék feltöltésével.  
Feke László műszaki irodavezető – a felvetésre elmondja, hogy kollegái azon dolgoznak, 
hogy megtudják honnan tudnak hidegaszfaltot rendelni, amivel a kátyúkat fel lehet tölteni.  
Valánszki Róbert polgármester – kérte, hogy a legforgalmasabb helyeken végezzék el a 
javítási munkálatokat.  
Kiss Károly alpolgármester – röviden szól a településen megvalósult térfigyelő 
kamerarendszerről.  
Vargáné Molnár Tünde képviselő – jelzi, hogy a településen nagyon sok a kóbor kutya. A 
gyerekek, valamint a felnőttek is félnek tőlük. 
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a kóbor kutyák befogása folyamatosan 
történik. Megjegyzi, hogy a mai napon is fogtak be kutyákat.  
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1625 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 
    polgármester                                jegyző 

 
 
 
 
 


