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I-1/9-30/2015. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 

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

 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

   Kanó József   képviselő  

Vargáné Molnár Tünde  képviselő  

 

Távolmaradt:  Németi József   képviselő  

Tomasovszky Sándor  képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője, Ispánky 

István a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. régióvezetője, Szarka Andrea aljegyző, 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Dékány 

László mezőgazdász, Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója, Baloghné Berényi 

Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola igazgatója, Varga Istvánné az Oktatási- 

Közművelődési és Sport Bizottság tagja, Tóth Edit a Dévaványai Sportegyesület 

képviseletében, Marton Gábor a Gyulai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részéről, Tóth 

Sándorné a Gyulai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részéről, Kozma Bálintné a TÉDE 

elnöke, Vasas Imre az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke, Balog Lászlóné a 

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének elnöke, Erdős Andrea a Nagycsaládosok 

Dévaványai Egyesületének képviseletében, Tóbiás Gáborné a Dévaványai Múzeumbarátok 

Körének az elnöke, Dékányné Szalai Katalin a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

képviseletében.  

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

Külön köszönti Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, 

valamint a Békés Medical Kft. képviseletében jelenlévő Ispánky István régióvezetőt.  

 

A polgármester elmondja, hogy Németi József képviselő és Tomasovszky Sándor képviselő 

jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen lenni.     

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Békés-Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezetője 

 

2. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 

meghallgatása és megvitatása. 

 

3. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 

nemenként, illetve növényfajtánként). 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott dévaványai civilszervezetek 

tevékenységéről.  

Előadó:  az érintett civilszervezetek képviselői 

 

5. A 2016. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

Előadó:  Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója 

 

6. A 2016. évi előzetes költségvetés megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Tájékoztató a Gazdálkodási Iroda által kimutatott hátralékos kintlévőségek behajtási 

cselekményeiről 2015. október 31-ig. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat 

eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

11. Tájékoztató a Baby Dream Kft. tulajdonát képező ingatlan megvásárlásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

12. Földhaszonbérleti szerződés módosításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

13. Általános iskolai körzethatár véleményezése. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

14. A DÁMK Alapító Okiratának elfogadása.  

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  
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15. Nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiség albérletbe adásához történő 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző  

 

16. Bejelentések  

 

17. Zárt ülés: 

- Kintlévőségek leírásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

- Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

- Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvételről döntéshozatal.  

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

 

A polgármester javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatok megtárgyalása előtt hallgassák 

meg Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjének a tájékoztatóját.  

A meghívóban szereplő napirendektől eltérően javasolja az előterjesztések tárgyalásának a 

sorrendjét. 

A meghívóban szereplő első napirend megtárgyalását követően javasolja a Gyomaközszolg 

Kft. támogatási kérelmének, majd a DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos anyag 

megtárgyalását. 

Negyedik napirendként javasolja az önkormányzat által támogatott dévaványai 

civilszervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatók megtárgyalását, majd azt követően 

térjenek rá a közmeghallgatás című napirendre. 

A polgármester zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni a 12-es és a 19-es számú 

elterjesztéseket, amelyek földhaszonbérleti szerződések módosításával kapcsolatosak. 

Tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. 

§ (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való 

rendelkezés esetén. 

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 az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

Határozat: 

359/2015.(XI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 26-án tartandó 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Békés-Medical Kft. beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról. 

Előadó:  Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezetője 

 

2. Gyomaközszolg Kft. támogatási kérelméről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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3. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

4. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott dévaványai civilszervezetek 

tevékenységéről.  

Előadó:  az érintett civilszervezetek képviselői 

 

5. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 

meghallgatása és megvitatása. 

 

6. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 

nemenként, illetve növényfajtánként). 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

7. A 2016. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

Előadó:  Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója 

 

8. A 2016. évi előzetes költségvetés megtárgyalása. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

9. Tájékoztató a Gazdálkodási Iroda által kimutatott hátralékos kintlévőségek behajtási 

cselekményeiről 2015. október 31-ig. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

10. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 

 

11. Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat 

eredményéről. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

12. Tájékoztató a Baby Dream Kft. tulajdonát képező ingatlan megvásárlásáról. 

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

13. Általános iskolai körzethatár véleményezése. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

14. A DÁMK Alapító Okiratának elfogadása.  

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

15. Nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiség albérletbe adásához történő 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző  

 

16. Bejelentések  

 

17. Zárt ülés: 

- Kintlévőségek leírásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester 
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- Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

- Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvételről döntéshozatal.  

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

- Földhaszonbérleti szerződések módosításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Feke László műszaki irodavezető 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megadja a szót Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási 

Hivatal hivatalvezetője részére. 

Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője – köszönti az ülésen 

megjelenteket, azokat az állampolgárokat, akik a televízió képernyője előtt követik a testület 

munkáját. Jó munkát kíván a Képviselő-testület tagjai számára. 

A napirendek tárgyalása előtt néhány olyan aktualitásról kíván tájékoztatatást adni, amelyek a 

Gyomaendrődi Járási Hivatalt érintik és ezek az információk mind a Képviselő-testület tagjai, 

mind a lakosság számára értékesek lehetnek. Több fontos kérdés felmerülhet a mindennapok 

során, akár az ügyintézéssel kapcsolatban, akár egyéb olyan problémákkal kapcsolatban, 

amely a Járási Hivatal feladatkörét érinti. 

Első fontos téma, amelyről szól, az a közigazgatási, állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos. 

Elmondja, hogy a Magyar Kormány a közigazgatás egyszerűsítése, a terhek csökkentése 

mellett döntött. Ez abban mutatkozott meg, hogy vannak bizonyos eljárások, közigazgatási 

ügyintézések, melyeknek igazgatási, szolgáltatási díja, illetve eljárási illetéke van. A 

Kormány ebben a kérdésben egy konzultációt indított el, melynek célja az volt, hogy az 

állampolgárok, illetve a vállalkozások a Kormányablakoknál elhelyezett kérdőíveken 

megjelölhették azokat a felsorolt lehetőségeket, melyekkel kapcsolatban úgy gondolják, hogy 

ne kelljen azokért fizetni, valamint javaslatokat is tehettek. A konzultáció azon elgondolás 

mentén jött létre, hogy kérjék ki az állampolgárok véleményét és annak megfelelően hozza 

meg döntését a Kormány. Azon túl, hogy a terhek csökkentése és az adminisztrációs 

bonyolultságnak az egyszerűsítése a legfőbb törekvés, nyilvánvalóan ezzel párhuzamosan a 

gyors, hatékony, ügyfélbarát ügyintézés továbbra is alapelv maradt.  

Elmondja, hogy közel 400 ezer kérdőív került kitöltésre a nyár folyamán. Ezen kérdőívek 

feldolgozása után úgy ítélték meg a szakemberek, valamint a Kormányzat, hogy ez kellő 

súlyú állampolgári ügyfélvélemény ahhoz, hogy ezeket egy törvényjavaslat részeként az ősz 

folyamán az Országgyűlés elé benyújtották.  

Ennek az lesz a lényege, hogy 10 milliárd forintban határozta meg a Kormány azt az 

úgynevezett rezsicsökkentést, melyet a 2016. évi költségvetésében betervezett volna a 

bevételekből, viszont ezzel nem számolt, ennyi bevétel kiesést az állampolgárok javára 

betervezett a Kormány. A törvényjavaslat, amely benyújtásra került, és bízik benne 

elfogadásra is kerül, azt fogja jelenteni, hogy 2016. január 1-vel illetékmentessé, illetve 

szolgáltatási díj mentessé, vagy csökkent díj ellenében lehet majd a következő 

szolgáltatásokat a teljesség igénye nélkül igénybe venni. A lakcímkártya, 

személyazonosítóknak a kiadása, pótlása ennek megfelelően történne, ha valakinek elveszett, 

vagy ellopták az okmányát, annak a cseréje, ha névváltozás kényszere következik be valakinél 

az új okmányoknak a kiadása, első jogosítvány megszerzése, diák-, illetve pedagógus 

igazolvány kiállítása, a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, az adóhatósági 

igazolások, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának a díjmentessé tétele, illetve a 

hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése. Úgy gondolja, ha ezek az eljárások, ezek az ügyek, 

amelyekkel előbb-utóbb minden állampolgár találkozik, komoly terhet jelentenek az ügyfelek 

számára. Amennyiben ezeket az illetékeket, eljárási díjakat valóban sikerül megszüntetni, az 
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az ügyfelek számára tényleges könnyebbséget jelent majd. Ezzel a változással mindenki 

elégedett lehet, abban az irányban, hogy évtizedek óta mindenki csak beszélt ezen 

problémáról, viszont nem tettek semmit ennek érdekében. Szakmai szempontból is úgy látja, a 

törvényjavaslat egyértelműen be van nyújtva és annak megvalósulása a küszöbön áll. Bízik 

benne, hogy pozitív visszajelzések fognak érkezni ezzel kapcsolatban. 

Másik téma amelyről említést kíván tenni az a Kormányablakoknak a megnyílása. Örömmel 

tolmácsolja, hogy a megyében egyedülálló járásként szerepelnek abban a tekintetben, hogy 

elsőként épült ki két Kormányablakuk is. Szeptember 16-án Dévaványán is megnyitásra 

került a Kormányablak. 

A Kormányablakokkal kapcsolatban elmondja, hogy alapvetően az egyablakos ügyintézés 

irányába való elmozdulás a lényeg. Évek óta lehetett hallani erről, de ennek előnyeit még nem 

élvezhették. A Kormányablakok nyílásával az egyablakos ügyintézés ténylegesen abba az 

irányba hat, hogy egy belátható időn belül az állampolgárok egy széleskörű ügyintézést 

helyben tudnak megoldani. Egységes arculattal rendelkeznek a Kormányablakok, 

akadálymentes közlekedés biztosított. A Kormányablakban dolgozó ügyintézők mindegyike 

rendelkezik a speciális kormányablak képesítéssel. A heti rendszerességgel megforduló 

ügyfeleket tekintve Gyomaendrőd esetében 400-450 fő, Dévaványán ez a szám 150 főt jelent. 

Ezek az ügyfelek, a hagyományos okmányirodai ügyeket leszámítva, amelyek 2/3-át 

képviselik az ügyintézésnek, akkor a fennmaradó 1/3 az az arány, amely más irányú ügyeknek 

az ügyintézését érinti. Jelenleg körülbelül 400 fajta ügyet tudnak intézni. Bizonyos ügyek 

esetében ez azt jelenti, hogy a kérelmeket át tudják venni, azokat továbbítják az illetékesek 

felé és így az ügyfeleknek nem kell más településre utazniuk az ügyintézés érdekében. 

Próbálják minél szélesebb körben elterjeszteni, tudatosítani, hogy melyek azok az ügyek, 

amelyeket helyben el tudnak intézni az állampolgárok. Sokan még nem tudják, de bízik, 

benne ez előbb-utóbb köztudomásul válik, hogy papíralapú tulajdoni lap hiteles másolatot 

tudnak kiadni, nem kell azért Gyomaendrődre utazni a Földhivatalba. Családtámogatási 

ügyeket vesznek át, anyasági támogatással, családi pótlékkal kapcsolatos ügyek tekintetében 

sem kell már Békéscsabára utazni. Ezen kérelmeket a Kormányablakhoz kell benyújtani, 

amelyet az ügyintézők továbbítanak. Kéri a lakosok minél szélesebb körű tájékoztatását ez 

ügy tekintetében. A kirendeltségen szociális kérelmeket vesznek át, hadigondozottakkal 

kapcsolatos ügyeket intéznek.  

Elmondja, hogy csütörtök délután nincs ügyfélfogadás, ekkor a Kormányablak 8-18 óráig tart 

nyitva, a hétfő és csütörtöki napokon van a hosszított nyitva tartás. Fontosnak tartja 

hangsúlyozni, hogy a hét minden napján tudnak kérelmeket bevenni és az ügyfelekkel 

foglalkozni. Fontosnak tartja megemlíteni azt is, hogy a posta nyitvatartási rendjét figyelembe 

kellene venni az ügyintézés során, mivel a posta 16 óráig tart nyitva. A Kormányablaknál a 

postai csekkes befizetés, illetve a bankkártyás fizetési mód lehetséges. A készpénzes fizetési 

mód egyenlőre nem lehetséges, mivel annak olyan feltételei vannak, melyet nem tudnak 

biztosítani. Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek bankkártyával kellemetlenséget 

tapasztalhatnak, 16 óra után nem tudják a díjat leróni. Bíznak abban, hogy 2016. évben nem 

kell díjat fizetni és ez a probléma is megoldást nyer.  

Lényeges dolog, amely korábban felmerült, hogy adókártyát nem tudnak kiállítani, amely a 

Nemzeti és Adó- és Vámhivatalnak a hatásköre. Elmondja, hogy a NAV munkatársai minden 

héten szerdai napon a Gyomaendrődi Járási Hivatal székhelyén tartanak ügyfélfogadást.  

Megemlíti, hogy térképmásolatot sem tudnak kiadni, csak hiteles tulajdoni lap másolatot.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy az egységes elektronikus kártya bevezetésre fog kerülni a jövő 

évtől. A jogszabályi feltételek rendelkezésre állnak, a képzési folyamat megindult e 

tekintetben. Azt jelenti, hogy fel fogja váltani a személyazonosító okmányt egy egységes 

elektronikus kártyának nevezett plasztik kártya. Ezzel nem csak a személyazonosságot lehet 

igazolni, hanem utazáshoz, elektronikus aláíráshoz is igénybe lehet majd venni. A 
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továbbiakban az a terv, hogy az adó és TAJ kártyákat is pótolni fogja. Olyan komplex 

szolgáltatás és információ lesz ezen a kártyán, amely ki fogja váltani a mai teljesen 

abnormális 5-6 féle kártyát. Ennek a feltételei adottak, nagy valószínűséggel 2016. év elejétől 

be fog indulni. A Kormányablakban végzett feladat arra fog szorítkozni, hogy ha valaki erre 

bemegy regisztrálni, akkor arról arcképmásolatot, fényképet készítenek, és az aláírását 

rögzítik, majd továbbítják a központba, ahol a kártyát elkészítik. Bízik benne, hogy valóban 

lesz egy kártya, amelyen minden információ rajta lesz és tudnak vele ügyet intézni bármelyik 

hatóságnál. 

Következő téma, amelyről szintén hallani lehetett a sajtóban, az a hadigondozásról szóló 

törvény módosításából adódó új ellátás, amely a nyár folyamán lépett hatályba. Gyakorlatilag 

eddig is voltak olyan özvegyek, akiknek a hozzátartozója a második világháborúban hadi 

eredetű halált halt, ebben az esetben bizonyos járadékot kaptak. Ezt a jogosultsági kört 

kiterjesztette a Kormány és most már azok a gyermekek (hadiárvák), akik 1949. január 1-je 

előtt jogosultak lettek volna, vagy jogosultak voltak azon okból kifolyólag, hogy a közeli 

hozzátartozójuk bizonyítottan hadi eredetű halált halt, akkor ezek az úgynevezett hadiárvák is 

belekerülnek ebbe az ellátotti körbe. Ők annak idején vagy nem kaptak ellátást, vagy 

megszüntették nekik, vagy politikai okokból elő sem merték terjeszteni a kérelmet. Ezt 

próbálta most orvosolni a kormányzat azzal, hogy kiterjesztette rájuk is ezt az ellátást. Eddig 

összesen a járásban 110 darab ilyen jellegű kérelmet bíráltak el. Érdekessége a dolognak az, 

hogy ebből 48 darab kérelem Dévaványáról származik. Ezeknek a személyeknek a részére 

igazolványt adnak ki, és azt követően a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon keresztül havi 8.550,- 

Ft-ot kapnak. Ezt az ellátást életük végéig kapják a jogosultak. Nem ismert számukra, hogy 

hány ilyen jellegű kérelem fog még beérkezni. Elmondja, hogy minden kérelmet kiterjesztően 

vesznek be. Amennyiben a kérelmező nem tudja okirattal igazolni az igazát, akkor is 

nyilatkoztatják, amennyiben az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy politikai okok miatt nem 

terjesztette be a kérelmét, abban az esetben a nyilatkozatát is elfogadják. Mindent megtesznek 

annak érdekében, hogy az ügyfél ellátása, jogosultsága meglegyen. A Hivatal teljesen nyitott 

és pozitív ebben az irányban is. A dévaványai kirendeltségen a kérelmet be tudják venni és 

Gyomaendrődön az  ügy intézésre kerül.  

Röviden szól az állami földek árverezésével kapcsolatban. Néhány olyan alapinformációt oszt 

meg a jelenlévőkkel, ami a saját kompetenciája, egyebekben, részletkérdésekben nem 

nyilatkozna. Bárkinek, ha ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor a Kormányhivatalhoz kell 

fordulnia. Mindenki előtt ismert, hogy állami területek nyílt árverésen történő értékesítéséről 

van szó. A kormányrendelet és a vonatkozó jogszabályok meghatározzák, hogy kik jogosultak 

a licitálásra. A Nemzeti Földalap feladata és felelőssége volt az árverési hirdetmények 

elkészítése, amelyek már néhány hete kifüggesztésre kerültek, amelyek megtalálhatóak az 

önkormányzat hirdetőtábláján, valamint az NFA honlapján egyaránt.  November 23-án 

indultak el az árverések, Békés megyében (Békéscsabán) összesen négy helyszínen. Ismerteti 

a négy helyszínt a jelenlévőkkel. A Gyomaendrődi Járást, illetve a dévaványai földeket 

érintően Békéscsabán a Szerdahelyi úton az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 

Állomás telephelyén a Járványügyi Központ konferencia termében van lehetőség az árverésre. 

A dévaványai földeknek az árverése december 4-én fog megkezdődni, valamint december 18-

án is lesz árverezés. A jogi képviselet minden árverezőnek kötelező. A jogszerűséget és a 

szabályszerűséget az árverési bizottság is biztosítja a helyszínen.  

Ezek voltak a legfontosabb témák és ügyek, amelyekről szót kívánt ejteni. Amennyiben 

kérdés merül fel a jelenlévők részéről, arra lehetőségeihez mérten szívesen válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dr. Pacsika György hivatalvezetőnek az 

elmondottakat.  

A polgármester elmondja, hogy a hivatalvezető mindenre kiterjedő és kimerítő tájékoztatást 

adott.  
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Dr. Pacsika György Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője – az idei év hátralévő részében az 

állami földekkel kapcsolatos árverezés leköti az idejét, emiatt már nem tud részt venni 

testületi ülésen. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt 

kíván. Továbbá eredményes munkát a jövőre vonatkozóan. A Járási Hivatal munkájával 

kapcsolatos észrevételeket továbbra is várják, akár pozitív, akár negatív. Bátran kijelenti, 

hogy példaértékű az együttműködés a járási hivatal és a dévaványai önkormányzat között.  

Valánszki Róbert polgármester – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. 

A polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez kapcsolódóan elmondja, 

hogy 318/2015.(X.21.) képviselő-testületi határozattal elfogadták a „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című 

projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót és díjpolitikát. 

Ezzel a témával a mai ülésen még fognak foglalkozni, mivel a határozatot vissza kell vonni.  

A megváltozott jogszabályi tervezeteknek megfelelően új testületi döntést kell hozniuk. 

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

A háziorvosi ellátással kapcsolatban az első napirendi pont kapcsán ad bővebben 

tájékoztatást. Elmondja, hogy az utóbbi hónapokban nagyon sok időt fordított arra, hogy a 

háziorvosi körzetek betöltése megoldott legyen. Érthető a lakosok türelmetlensége. Azonban 

visszautasítanak minden olyan negatív kritikát, amely azzal kapcsolatos, hogy az 

önkormányzat nem igyekszik ellátni, betöltetni a megüresedett háziorvosi állásokat. Minden 

erejükkel igyekeznek a megfelelő háziorvosokat megtalálni.  

- November 3-án Szeghalmon társulási ülésen vett részt, ahol a gyermekjóléti szolgálatok 

és a gyermekjóléti központok kérdéskörében történtek egyeztetések. Előzetes egyeztetés 

volt, ahol október 31-ig kérték a gyermekjóléti szolgálatokkal kapcsolatos testületi 

döntést. A végrehajtási rendelet továbbra is csak tervezet szintjén van, még nincs 

elfogadva.  

- Szintén november 3-án gyomaendrődi szemész szakorvossal, valamint a fül-orr-gégész 

szakorvossal sikerült egyeztetnie. Bízik benne, hogy 2016. március végével elindulhatnak 

a településen azok a szakrendelések, amelyeknek a feltételeit jelenleg próbálják 

kialakítani. A kialakítással kapcsolatos munkálatok befejeződtek, jelenleg csak a 

műszerezettségnek a beszerzése, valamint a népegészségügyi engedélynek a beszerzése 

van folyamatban. 

- November 5-én Békéscsabán Pályaválasztási vásáron vett részt, ahol a dévaványai 

középiskola is jelen volt. Véleménye szerint a nagyobb központi iskolákkal is sikeresen 

felvették a versenyt. Megjegyzi, hogy igen előkelő helyen állt az iskola standja.  

- November 9-én Békéscsabán volt, ahol a DAREH program keretében a békéscsabai 

hulladékválogató került átadásra.  

- November 12-én Szarvasra volt hivatalos, ahol a választókörzet polgármesterei voltak 

jelen, ahol a Területi és Településfejlesztési Operatív Program kapcsán hallhattak 

tájékoztatót. Elmondja, hogy öt pályázati felhívás tervezet van. Bíznak benne, hogy 

december 15-ig ezek meg is fognak jelenni. 

-  November 13-án Gyomaendrődön volt, ahol a mentőállomás felújított épületének 

átadására került sor. A témához kapcsolódóan tájékoztatja a jelenlévőket, hogy november 

30-án 800 órától december 6. 1600 óráig teljes hídzár lesz Gyomaendrőd irányába. A 

mentőszolgálat egy mentőautót kihelyez Dévaványára a Margaréta Idősek Otthonához, 

amely napi 12 órában lesz jelen a településen, reggel 600 órától délután 1800 óráig. A 

buszok menetrendjével kapcsolatban még hivatalos választ nem kaptak a Volán Zrt.-től, 

telefonos egyeztetés során azt a választ adták, hogy az ilyenkor szokásos menetrendnek 

megfelelően a híd lábáig elviszi az utasokat a busz, ahol az utasok átsétálnak a hídon, 
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majd felszállnak egy másik buszra, ami továbbviszi őket. Autóval a lezárás ideje alatt 

nem lehet közlekedni a hídon.  

- November 18-án ismét társulási ülésen vett részt Szeghalmon, ahol a gyermekjóléti 

központok kialakításával kapcsolatban hoztak döntést és elfogadták a Szeghalom 

Kistérség Többcélú Társulás módosított alapító okiratát.  

Az ülésen jelen volt a káptalanfüredi tábor üzemeltetője Varga László is. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy a táborral kapcsolatos értékbecslés folyamatban van, várhatóan január 

végén lesz meg az eredmény, amikor is dönteni tudnak az értékesítésről.  

- Szintén november 18-án ülésezett a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport, ahol a 2016. 

évi előzetes költségvetési koncepció került megtárgyalásra. 

- November 19-én Gyomaendrődön közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó ülés volt. 

- November 20-án Békéscsabán Békés megye 300 évvel ezelőtti újjászervezésével 

kapcsolatos ünnepségen vett részt.  

- November 25-én a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskola és 

Kollégiumának ünnepélyes átadásán, valamint a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

épületének ünnepélyes átadásán vettek részt. Befejeződött a több mint 141 millió Ft-os 

beruházás, melynek keretében mindkét intézménynél nyílászáró csere történt, valamint 

hőszigetelés került kiépítésre.  

A polgármester a faültetéssel kapcsolatban szól néhány szót. Lakossági észrevétel volt, hogy a 

temetőben a felújított ravatalozó előtt az akácfák kivágásra kerültek. A lakosság 

megnyugtatása érdekében elmondja, hogy a jövőhét folyamán kerülnek beültetésre azok a 

szilfák, amelyekkel a környezet is megújul. A beültetésre kerülő szilfák kb 4 méter magasak 

lesznek, megfelelő méretű törzsátmérővel.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény vezetője levelet küldött, mely szerint december 18-án délután 1400 órától a 

Családsegítő épületében ismételten szervezik a „cipősdoboz” gyűjtési akciót. Az akció 

keretében a rászoruló, egyedülállóként kisgyermekeket nevelők és az egyedülálló 

kisnyugdíjasok megsegítésére várnak adományokat. Véleménye szerint ez egy igen 

kiemelkedő és támogatható cél.  

Elmondja még, hogy az első adventi gyertyagyújtás november 29-én vasárnap délután 1600 

órákor fog megtörténni, melyre mindenkit szeretettel várnak.  

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

fontosabb eseményekről.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót Vargáné Molnár Tünde képviselő részére. 

Vargáné Molnár Tünde képviselő – az iskola dolgozóinak és tanulóinak nevében 

megköszöni az önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat keretében a 

középiskola épülete került felújításra, korszerűsítésre.   

Valánszki Róbert polgármester – a polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még 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: 
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Határozat: 

360/2015.(XI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 314/2015.(X.8.), 

346/2015.(X.29.), 314/2015.(X.8.), 346/2015.(X.29.), 316/2015.(X.8.), 

318/2015.(X.21.), 319/2015.(X.21.), 321/2015.(X.21.), 322/2015.(X.21.), 

323/2015.(X.21.), 327/2015.(X.29.), 328/2015.(X.29.), 330/2015.(X.29.), 

331/2015.(X.29.), 332/2015.(X.29.), 334/2015.(X.29.), 336/2015.(X.29.), 

337/2015.(X.29.), 338/2015.(X.29.), 339/2015.(X.29.), 340/2015.(X.29.), 

341/2015.(X.29.), 343/2015.(X.29.), 344/2015.(X.29.), 348/2015.(X.29.), 

350/2015.(X.29.), 351/2015.(X.29.), 352/2015.(X.29.), 353/2015.(X.29.), 

354/2015.(X.29.), 355/2015.(X.29.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi 

ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a Gyomaendrőd-Dévaványa 

Központi orvosi ügyelet munkájáról. 

Ispánky Úr jelezte, hogy az írásos anyag utolsó oldalán lévő táblázatban elírások történtek. 

A polgármester megadja a szót Ispánky István részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg. 

Ispánky István a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. régióvezetője – köszönti az 

ülés valamennyi résztvevőjét.  

Elmondja, hogy az írásos anyagban szereplő táblázatban az éves adatok helyett, egy havi 

adatok szerepelnek. 

A régióvezető ismerteti a helyes adatokat, amelyek a következők: 

- Ambuláns ellátás: 225 fő 

- Hívások száma:  512 

- tanács kérés:     19 

- folyamatos ellátás:   67 

- Mentőhívás:  108 esetben 

     ebből: 26 roham-, vagy esetkocsi 

- Kórházba küldés:  157 esetben 

- elhalálozás:    12 fő 

A dévaványai ügyeleten 737 fővel találkoztak, amelyből felnőtt beteg 532 fő, gyermek beteg 

pedig 205 fő volt.  

Elmondja, hogy sok az indokolatlan megkeresés az ügyeleteiken, nemcsak Dévaványán, 

hanem országos szinten is. A kollegái a 737 főből, 489 esetet tartottak indokoltnak, 248 

megjelenés nem volt indokolt. Nem indokolt esetben a betegek több hetes panaszokkal 

fordultak az ügyelethez. 

Elmondja, hogy a szociális otthonokban 51 főt láttak el.  

Elnézést kérnek, hogy az adatok a beszámolóban tévesen szerepeltek.  

Ismert a jelenlévők előtt, hogy a Gyomai Hármas-Körös-híd karbantartási munkálatok miatt 

lezárásra fog kerülni.  
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Ezen időszak alatt a sürgősségi betegellátás folyamatossága érdekében a Dévaványán 

szolgálatban lévő mentőtiszti kocsi kompetenciáját meghaladó esetekben, amennyiben az nem 

OMSZ feladat, a félpályás zárlat időszakában továbbra is a gyomaendrődi ügyeleti gépjármű 

vonul az ügyeleti orvost igénylő feladathoz.  

A teljes útzár ideje alatt az orvosi feladatokat terheltségtől függően elsődlegesen – halott 

vizsgálat – a mezőberényi, illetve akadályoztatása esetén a kisújszállási ügyelet végzi, 

amelyeket szintén a Békés Medical Kft. működtet. Az OMSZ igénybevétele mentési feladat 

esetén továbbra is adott. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. A felmerülő kérdésekre szívesen 

választ ad.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Ispánky István Úrnak az elmondottakat. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Hírlapban egy cikk jelent meg, amelyben elégedetlenségét 

fejezte ki az orvosi ügyelettel kapcsolatban a cikk írója. A Békés Medical Kft. a Dévaványai 

Hírlapban válaszolt a cikkre.  

Elmondja, hogy természetesen mindenkinek a saját problémája a legfontosabb. Saját példáját 

említi, hogy gyermeke megfázásával megkereste a gyomaendrődi orvosi ügyeletet.  

Az indokolatlan megkeresések miatt elnézést kér.  

A Békés Medical Kft. a hírlapban megjelent cikkre válaszként leírta, hogy a lakosok a 

sürgősségi ügyeletet a háziorvosi rendelés meghosszabbításának tekintik. Ez nem így van, 

amire a polgármester is felhívja a figyelmet.   

A polgármester elmondja, hogy az országos tiszti főorvoshoz érkezett egy panasz, amely 

szintén indokolatlan volt. Tehát a beteg helyben történő ellátása nem volt indokolt, amelyet a 

vizsgálati eredmény is bizonyít.  

Kéri a lakosokat, hogy a dévaványai orvosokat keressék problémájukkal. Elmondja, hogy a 

Kft. részéről is érthető, hogy sürgős ügy esetén hátráltatja őket az indokolatlan megkeresés. 

Ispánky István a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. régióvezetője – a lakosok 

részéről némi nem odafigyelés is tapasztalható. Indokoltabb lenne gyógyszertári nyitvatartási 

időben a megkeresés. Megjegyzi, hogy az ÁNTSZ által meghatározott minimum feltételek 

szerint rendelkeznek gyógyszerekkel. Különösen a gyermekek számára nem tudnak 

gyógyszereket adni. Tehát sokkal indokoltabb volna gyógyszertári nyitva tartási időben az 

ügyelethez fordulni, leginkább a gyermekek esetében.  

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy a téma kapcsán kíván-e 

valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester úgy gondolja, hogy meg lehetnek elégedve az orvosi ügyeletet ellátó cég 

tevékenységével. 

Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére, hogy mondja el az ülésen 

elhangzottakat.  

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

bizottságuk a beszámolót részletesen megtárgyalta november 16-án tartott ülésükön. 

A bizottságuk a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki elfogadja a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolóját – a 

Gyomaendrőd-Dévaványa Központi orvosi ügyelet munkájáról – kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

361/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Medical Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. beszámolóját – a Gyomaendrőd-Dévaványa Központi orvosi ügyelet 

munkájáról – jóváhagyólag elfogadja. 

 

A képviselő-testület az ügyvezetőnek és a Kft. dolgozóinak további eredményes 

munkavégzést kíván.  

 

Felelős:  - 

Határidő: - 

 

(A Békés Medical Kft. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – néhány gondolatot szól a háziorvosi ellátás biztosításáról.  

Elmondja, hogy több orvossal tárgyalt annak érdekében, hogy a háziorvosi ellátás biztosított 

legyen a településen. Több alkalommal megoldottnak látszott a dolog, de valamilyen ok miatt 

mindig meghiúsult.  

Keresik a legjobb megoldást arra vonatkozóan, hogy a megüresedett két háziorvosi körzet be 

legyen töltve.  

A polgármester elmondja, több helyen hirdetik, hogy orvost keresnek a településre. Röviden 

ismerteti a jelenlévőkkel, hogy hol jelentek meg hirdetések. 

Igyekszenek, minden követ megmozgatni az ügy érdekében.  

Megjegyzi, hogy csak Békés megyében 23 tartósan betöltetlen orvosi körzet van.   

Elmondja, hogy a jövő héten fog tárgyalni egy doktor úrral, aki hajlandóságot mutat arra, 

hogy Dévaványára körzetbe jöjjön. Bízik abban, hogy a doktor úr el fogja vállalni a körzet 

ellátását.  

Megjegyzi, hogy még két orvossal fog tárgyalni, akiket a Békés Medical Kft. ajánlotta.  

A polgármester elmondja, hogy az ÁNTSZ II. számú körzet helyettesítésére nem adta meg az 

engedélyt. Elmondja, hogy Köröstarcsáról jött volna helyettesíteni orvos, aki ott praktizál, 

valamint helyettesít is.   

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Megköszöni Ispánky úrnak, hogy a testületi ülésre eljött, valamint a részletes beszámolót.  

Ispánky István a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. régióvezetője – részükről is 

minden támogatást próbálnak megadni, hogy a háziorvosi körzetek be legyenek töltve.  

Valánszki Róbert polgármester – még egyszer megköszöni Ispánky úrnak, hogy az ülésen 

megjelent és tájékoztatást adott a jelenlévők számára.  

 

 

 

2.  Napirendi pont 

 

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

Gyomaközszolg Kft. kérelme. 

A polgármester elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgatója Fekete József 

azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a Kft. likviditási problémáinak 

megoldásához 2.000.000,- Ft támogatást biztosítson. A támogatás összegét a Regionális 

Hulladéklerakó által kibocsátott számla kiegyenlítésére fordítanák, valamint csökkentenék a 
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dévaványai lakossági kintlévőségek állományát. Meglepetésként érte a kérelem, hiszen egy 

hónappal ezelőtt nem jelezték, hogy ekkora támogatásra van szükségük. A kintlévőségekről 

akkor is volt szó. Dévaványa esetében a kintlévőség 10.115.000,- Ft, az összes meg nem 

fizetett hulladékszállítási díj, amelyet a lakosok nem fizettek meg. A támogatást részben 

ennek a kezelésére kérte a Kft.   

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottságuk hosszasan tárgyalta a témát.   

A kérelem meglepetésként érte őket, hiszen alig egy hónapja teljesen más szögből közelítette 

meg a dolgot a Kft.   

A bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a Kft. dolga az, hogy a kintlévőségeket behajtsa. 

Erre megvannak a jogi eszközök, lehetőségek. Úgy gondolják, hogy a lakos által meg nem 

fizetett díjat ne mással fizetessék meg.  

A bizottság nem járul hozzá ahhoz, hogy a Kft. a kintlévőségek csökkentésére használja fel a 

2 millió forintot.  

Tehát a bizottság javasolja a Gyomaközszolg Kft. részére 2.000.000,- Ft támogatás 

biztosítását azzal, hogy a támogatás összege csökkenti a 2015/2016. évi települési szilárd 

hulladék szállítására meghatározott összeget. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja szót Fekete József a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője részére.  

Fekete József a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Az egy hónappal korábban készített beszámolót követően valóban kérelemmel éltek a testület 

felé. 

Elmondja, hogy részt vett a Köztisztasági Egyesület taggyűlésén, ahol szó volt a 

hulladékgazdálkodás jövőjéről és a jövő évi változásokról. Az ott elhangzottak miatt került 

újból előtérbe a beszámoló, valamint az a kintlévőség halmaz, amelyet maguk előtt görgetnek 

sok éve.  Meg kell találni a megoldást, hogyan lehetne ezt kezelhetővé tenni, ezért éltek 

kérelemmel az önkormányzat felé. Elmondja, hogy a tulajdonosnak nem kötelező, hogy a 

kérelmüket támogassa.  

Elmondja, hogy az állami tulajdon egyre kardinálisabban lép be a hulladékgazdálkodásba.   

A Kft. gazdálkodása, eredménye tudja teljesíteni az üzleti tervben vállaltakat.  

A kintlévőség azt jelenti, hogy a lakosságnál, a közületnél van pénzük, ha ezek kiegyenlítésre 

kerülnének, abban az esetben a számláikat ki tudnák egyenlíteni. Likviditás szempontjából a 

Kft. számláján akár több millió forint is lehetne.  

Említést tesz a fizetési morálról. A jogi lehetőségekkel élnek, annak érdekében, hogy a 

kintlévőségük csökkenjen. A kintlévőségük 30 millió forint körül van. Megjegyzi, hogy a 

NAV 10.000,- Ft alatti kintlévőséggel nem foglalkozik. Megjegyzi, hogy 10.000,- Ft 6 havi 

hulladékszolgáltatási díjnak felel meg. Ebből látható, hogy cégük egy féléves lakossági 

szolgáltatási díjat hitelez, amely árbevételük 1/3 része.  

Elmondja, hogy mind a cégnek, mind a tulajdonosnak alapvető érdeke lenne az a jövőkép, 

hogy a kintlévőségek kezelve legyenek.  

Kintlévőségük segítésére nem vissza nem térítendő támogatásról beszéltek, hanem szállítói, 

vevői tartozások alacsonyabb szinten rögzüljenek.  

Elmondja, hogy a tulajdonos a nonprofit kft. okán, amennyiben eredmény problémájuk lenne, 

a vonatkozó társasági szerződési szabályok szerint, mint kötelező feladatellátó, bele kellene 

szállnia.  

Vállalták azt az eredményes gazdálkodást, amennyiben lehetséges ebben a helyzetben 

kigazdálkodni, hogy ne kelljen plusz támogatásokat igénybe venniük, amit sikerült is.  



14 

 

Tehát nem támogatásról van szó, hanem egy olyan helyzet kezeléséről, amelyet nem kívánnak 

tovább szélesíteni.  

Tudomásul veszi, ha kérésüket Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem 

tudja tolerálni.  

Elmondja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé is éltek 

kérelemmel. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az egy éven túli kintlévőségek 

enyhítésére 50 %-ban nyújt segítséget, amely visszatérítendő a tulajdonos felé. Úgy 

gondolták, hogy a másik fő tulajdonost is érinti ez a kérelem.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Fekete József ügyvezetőnek az elmondottakat. 

Nem volt egyértelmű a kérelmük. Az egyik levelükben leírták, hogy a 2 millió forint 

kizárólag a lerakóval szembeni tartozások kiegyenlítésére fordítódik. A másik levélben pedig 

az szerepel, hogy a kintlévőségek leírásánál vennék figyelembe a 2 millió forint összegű 

támogatást. Úgy gondolják, hogy a lerakói járulékból fizetnek ki előleget, a 2 millió forintot. 

Egyértelmű a szándék és az elhatározás, hogy a lakosok helyett nem kívánnak fizetni egy 

éven túli tartozás esetében sem. 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonosa a Kft-nek, de tulajdonos a 

Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben is. Itt egy 15 milliárd forintos 

projektről van szó, ha nem vesznek benne részt, vagy kiszállnak, akkor a Dévaványára eső 

részt - lakosságarányosan - vissza kell fizetni. Nem ismert még számukra, hogy a DAREH 

rendszer mikor kezdi el működését. Megjegyzi, hogy a határidő 2016. január 1. volt. Az 

elmondottak miatt újabb egy évre szerződést kívánnak kötni a Gyomaközszolg Kft-vel.  

Nagyon sok a nyitott kérdés. Pl. hogyan fognak kiszállni a Gyomaközszolg Kft-ből, ha 

beindul a DAREH rendszer, és azon belül kell megoldani a hulladék elszállítási szolgáltatást. 

Az sem tudják, hogy az államnak, mint a központi felügyeletet ellátó és koordináló szervnek 

mi a szándéka a hulladékgazdálkodást ellátó cégekkel, melyeket fogja megtartani.  

A polgármester javasolja, hogy előleget mindenképpen szavazzanak meg a Gyomaközszolg 

Kft. számára.  

A polgármester megadja szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

megállapodás van a Kft. és az Önkormányzat között, amelyben biztosítanak 11 millió forintos 

keretösszeget. Megjegyzi, hogy ezen összeget azért biztosítják, hogy a lerakói díj ne a 

lakosokat terhelje. A Gyomaközszolg Kft. ezen összeget az idei évben még nem használta fel.   

Tehát a bizottság javasolja a Gyomaközszolg Kft. részére a 2.000.000,- Ft támogatás 

biztosítását azzal, hogy a támogatás összege csökkenti a 2015/2016. évi települési szilárd 

hulladék szállítására meghatározott összeget. 

Fekete József Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy nem tudhatják, hogy a 

tulajdonos a pénzt hogyan adja, ha ezek a pénzek támogatásként érkeznek meg, akkor leírható 

a kintlévőségből, egyébként nem.  A támogatást a lerakó irányába irányuló számlák 

finanszírozására fordítják.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Fekete József ügyvezetőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Gyomaközszolg Kft. részére 2.000.000,- Ft 

támogatás biztosítsanak azzal, hogy a támogatás összege csökkenti a 2015/2016. évi települési 

szilárd hulladék szállítására meghatározott összeget kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

362/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Gyomaközszolg 

Kft. részére 2.000.000,- Ft támogatás biztosításához azzal, hogy a támogatás összege 

csökkenti a 2016. évi települési szilárd hulladék szállítására meghatározott összeget. 

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

    Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2015. december 2. 

 

 
3.  Napirendi pont 

 

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

DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala. 

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 318/2015.(X.21.) határozatával döntött 

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 koncepció 

és díjpolitika elfogadásáról, valamint egyéb a pályázat Támogatási szerződésében előírt 

nyilatkozat megtételéről. 

Arról volt szó, hogy egy központi díj megállapítás lesz, amely szerint az egész ország 

területén egységes lesz a szolgáltatási díj. Ez azonban megbukni látszik, az elképzelés több 

ponton is módosulni látszik.  

Tudott, hogy a hulladékgazdálkodás kötelező önkormányzati feladat, amely meg fog szűnni, 

állami feladatkör lesz. A díj megállapítása változatlanul miniszteri hatáskörbe fog tartozni. A 

kintlévőségek kezelése, a díj beszedése át fog kerülni az államhoz.  

Röviden említést tesz a rezsicsökkentésről. Szól a lerakói díjról. 

Szól a DAREH rendszeren belüli díjemelésről. Megjegyzi, hogy a település lakosait nagyban 

fogja érinteni az emelés, hiszen itt nagyon alacsony a díj.   

A polgármester említést tesz a kisebb edényzetek bevezetéséről, amivel a jelenlegi 

díjmértéknél lehet maradni.   

Az elmondottak miatt a 318/2015.(X.21.) Dv. Kt. határozatot hatályon kívül helyezi. 

A tervezet szerint egy holding fogja működtetni a rendszert. 

Tehát a rendszert felül kell vizsgálni. 

A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére, ha az 

elhangzottakhoz van kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a polgármester úr a lényeget 

összefoglalta. 

Nem ismert, hogy az ármegállapítás területén milyen változás lesz, hiszen az árakat a 

miniszter állapítja meg.  

Szól a közszolgáltatást végző cégek megfelelőségének megszerzéséről. Megjegyzi, ha a cég 

likviditási problémákkal küzd, abban az esetben a megfelelőséget biztos, hogy nem fogja 

megkapni.   

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 

Megadja a szót Fekete József ügyvezető részére. 

Fekete József Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy január 1-től holding lesz. A 

közszolgáltatókat a holdingba fogják szervezni. Várhatóan április 1-től a díjak kezelése a 
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járási hivatalokhoz fog kerülni. Említést tesz az adatbázis átadásról. Ezen rendszer működése 

még nem ismert.   

Elhangzott, hogy megfelelőségi nyilatkozatot kell minden szolgáltatónak szerezni. Az április 

1. után keletkező kintlévőségeket fogja kezelni az állam, a meglévőket kezelni kell a korábbi 

tulajdonosnak, illetve a korábbi cégnek.  

Az önkormányzatoknak továbbra is kötelező hulladék elszállítási kötelezettségük lesz. A 

közszolgáltatási szerződéseket a települési önkormányzatoknak meg kell kötni a 

közszolgáltatóval. 

Gyakorlatilag a holdingnak nem alvállalkozói lesznek a szolgáltatók. A holdingban létre 

fognak hozni területi koordináló szervezeteket, amelyek az állami iránymutatást, akaratot 

továbbítják a lakosok felé. Ez sem ismert még számukra, hogyan fog történni.   

Várják a jövőképet.  

Elmondja, hogy a díjmegállapítás továbbra is miniszteri hatáskörbe fog maradni.  

Elmondja, hogy a rezsicsökkentés kapcsán több éve befagyasztott árakkal szolgáltatnak.  

Szól az árbevételekről, valamint a felmerülő költségekről, amely költségek meghaladják az 

árbevételt.  

Megjegyzi, hogy a Gyomaközszolg Kft. nagyon alacsony költségekkel dolgozik.  

A hulladéktörvény átalakításával elindult egy folyamat, amely a változásokat hozza 2016. 

évtől.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a változások biztos, hogy be fognak 

következni. Szól az uniós kötelezettségekről, amelyek megkerülhetetlenek lesznek. 

Szól a szolgáltatás színvonalának várható emelkedéséről is (szelektív hulladékgyűjtés, 

komposztáló ládák kihelyezése).    

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság az anyagot részletesen megtárgyalta hétfői ülésükön. Az előterjesztésben szereplő 

mind a három határozati javaslatot elfogadásra javasolják a testület felé.   

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az első határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők 

számára - kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

363/2015.(XI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) dönt arról, hogy a 2015. október 21. napján tartott ülésén hozott 318/2015.(X.21.) 

Kt. határozatát hatályon kívül helyezi, 

2.) dönt arról, hogy 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 

keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére vonatkozó koncepciót a határozat 

mellékletét képező, - A DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási 

Rendszerének Koncepciója - tartalommal elfogadja, 
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3.) 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 ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 

 

Végrehajtásért felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:   azonnal 

 
 
Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a második határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők 

számára - kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

364/2015.(XI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.) dönt arról, hogy 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 

keretében létrehozott rendszer díjpolitikáját a határozat mellékletét képező - A 

DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Díjpolitikája 

- tartalommal elfogadja, 

2.) nyilatkozik arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 

díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 

 

Végrehajtásért felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a harmadik határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők 

számára - kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

365/2015.(XI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-

0007 azonosítószámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése 

a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás területén” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás /5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6./ részére kizárólagos 
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földhasználati jogot enged a Dévaványa Város Önkormányzata tulajdonában álló 

Dévaványa, külterület 0752/19 helyrajzi számú ingatlanon a hulladékudvar 

megépítéséhez szükséges 1625 m2  területre, ingyenesen a megállapodásban 

foglaltak szerint, határozatlan időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező, 

földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodás aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:   azonnal 

Melléklet:    Megállapodás földhasználati jog létesítéséről 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Fekete Józsefnek a Gyomaközszolg Kft. 

ügyvezetőjének, hogy a mai ülésen megjelent és tájékoztatást adott a jelenlévők számára. 

Elmondja, hogy a december 10-én tartandó ülésen hoznak döntést a szolgáltatási szerződés 

meghosszabbítása tárgyában.  

 

 

 

4.  Napirendi pont 

 

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

önkormányzat által támogatott civilszervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatók 

megtárgyalása.  

A polgármester köszönti az ülésen megjelent civilszervezetek képviselőit.  

Elmondja, hogy 21 civilszervezet készített tájékoztatót a mai ülésre, amelyben bemutatták 

tevékenységüket.  

Elmondja, hogy komoly összeg állt a civilszervezetek rendelkezésére, amelyet az 

önkormányzat tudott számukra biztosítani, ezen keretösszeg 12,5 millió forint volt. Úgy 

gondolja, hogy a szervezetek tartalmas programokat tudtak megvalósítani, amelyek 

színesítették a település életét. 

A polgármester megkérdezi a jelenlévő civilszervezetek képviselőit, hogy az írásos anyaghoz 

kívánnak-e kiegészítést tenni? 

Megállapítja, hogy a szervezetek képviselői nem kívánnak szólni.  

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

bizottsági ülésén elhangzottakat. 

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

bizottságuk részletesen foglalkozott a tájékoztatókkal.  

A bizottság és a testület nevében is megköszönni a civilszervezetek munkáját, hiszen fontosak 

a város életében, fontos az aktív munkájuk. 

Eredményes munkát kívánnak az elkövetkezendő időszakra is, az aktivitásuk, a lendület 

maradjon meg továbbra is.  

Elmondja, hogy terveik szerint a 2016-os évben is biztosítani fogják azt a keret összeget, 

amellyel az idei évben támogatták a szervezeteket.  

Még egyszer megköszöni a civilszervezetek munkáját. 

A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatókat a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat. 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  
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Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a civilszervezetek hatékonyan közreműködtek 

Dévaványa település közéletében. A szervezetek a számukra biztosított támogatást 

hasznosítani tudták. További jó munkát kíván számukra.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kiss Károly alpolgármesternek az 

elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat által támogatott dévaványai civilszervezetek tevékenységéről 

szóló tájékoztatókat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

366/2015.(XI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 

támogatott dévaványai civilszervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatókat 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelősök:  - 

Határidő:  - 

 

(A civilszervezetek tájékoztatói a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

Közmeghallgatás a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása. 

A polgármester köszönti azokat a dévaványai lakosokat, akik megjelentek a 

közmeghallgatáson. 

A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatás napirend kapcsán kíván-e 

valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés a napirend kapcsán nem hangzott el.  

A polgármester a közmeghallgatás napirendet lezárja.  

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, 

illetve növényfajtánként). 

A polgármester elmondja, hogy az idei év eltérő volt az előző évekhez képest, több okból is. 

Az idei évben sokkal nagyobb területen kellett gazdálkodniuk, valamint létrehoztak egy 

önkormányzati tulajdonú Kft-t, amelynek kapcsán szintén változások álltak be a 

mezőgazdasági tevékenységük során.  

Úgy gondolja, hogy az írásos anyag részletes, minden le van benne írva, ami fontos lehet.  

Az írásos anyag 1. sz. mellékletéhez kiegészítésképpen elmondja, hogy a kiadás-bevétel 

között nincs egyezőség, a különbözet 7 millió forint.  
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Elmondja, hogy a zöldugar kiadási költségeivel szemben mintegy 34.000.000,- Ft 

támogatásban részesül az önkormányzat. Ez a támogatási összeg két részletben 65 % 

november 30-ig, a fennmaradó rész 2016. március 31-ig érkezik meg az önkormányzat 

részére.  

Támogatásból várható ebben az évben mintegy 44.500.000,- Ft.  

Elmondja, hogy a támogatások figyelembevételével a mezőgazdasági tevékenység nyereséges 

lett.  

A polgármester megadja szót Dékány László mezőgazdász részére, ha az írásos anyaghoz 

szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  

Dékány László mezőgazdász – elmondja, hogy a mezőgazdasági területek művelése a mai 

nap folyamán befejeződött. A kertészeti tevékenység gyakorlására biztosított területen van 

még 2 ha szántatlan terület. Az elvetett növényekkel kapcsolatban elmondja, hogy a repce 

terület minősítése közepes, a kalászos gabona, amely 82,5 hektáron van elvetve, egy része 

kikelt, másik része sorol. Kedvezőbb képet mutat a vetés, mint az előző évben.  

Röviden ennyit kívánt kiegészítésként elmondani a leírtakhoz.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Dékány Lászlónak az elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

évben az AGK támogatás nem érkezett meg. Tudott, hogy az új kiírás miatt ez csak 2016. 

január 1-től fog indulni. Elmondja, hogy ezzel a jelentős összeggel most nem tudtak számolni. 

A számvetések során mindig külön vették a támogatást.  Arra törekedtek, és törekszenek, 

hogy a támogatások maradjanak meg annak érdekében, hogy a mezőgazdaság jövedelmező 

ágazat legyen.   

Elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet elfogadásra 

javasolnak a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozatt: 

367/2015.(XI.26.) Dv.Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

mezőgazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős: - 

Határidő: - 

    

(Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 
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7.  Napirendi pont 

 

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

2016. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 

A polgármester megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója részére. 

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy a bizottságok üléseiken megtárgyalták a rendezvénytervet. Az elkészítéshez 

az intézményvezetőktől javaslatot kértek, így azokat figyelembe véve készült el a terv. 

A 2016. évi rendezvénytervet hasonlóan állították összeg, mint az utóbbi két évben.  

Ha átlapozzák a tervet látható, hogy minden hónapban sok a program, mindenki megtalálhatja 

számára a megfelelőt.  

A DÁMK igazgatója elmondja, hogy a terv még változhat a 2016. évi pályázatok 

függvényében.   

Említést tesz arról, hogy az idei évi betakarítási ünnep pályázati forrás segítségével magasabb 

színvonalon került megrendezésre, mint az előző években.   

Az ötleteket szívesen fogadják.  

Az elkészített tervet minden hónapban kibővítik, amelyet a város honlapján meg fognak 

jelentetni.   

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára, a kérdésekre szívesen válaszol.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a DÁMK igazgatójának az elmondottakat.  

Megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a bizottsági ülésen 

elhangzottakat.  

Kanó József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy az előterjesztés nagyon részletes, alapos, kellően kidolgozott. Véleménye szerint 

mindenki megtalálhatja a következő évben is a számára kedvező programokat.  

A DÁMK igazgatója az ülésen részt vett és a tervben foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatást 

adott a jelenlévők számára.  

A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2016. évi ünnepség- és rendezvénytervet a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  

A polgármester megköszöni a magas színvonalú munkát a DÁMK igazgatójának, valamint az 

érintetteknek, akik részt vettek a rendezvények, ünnepségek lebonyolításában.  

Említést tesz a városi ünnepségek lebonyolításáról, amelyekért a DÁMK dolgozóit illeti az 

elismerés. További jó munkát kíván, számítanak munkájukra.  

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a 2016. évi városi ünnepség- és rendezvénytervet kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

368/2015.(XI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi városi ünnepség- és 

rendezvénytervet elfogadja.  

 

Felelősök:  a rendezvény, valamint az ünnepségtervben megjelölt felelősök 

Határidő:  a tervben foglaltak szerint 

Melléklet:  2016. évi ünnepség- és rendezvényterv  
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(A képviselő-testület által elfogadott 2016. évi ünnepség- és rendezvényterv a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

8.  Napirendi pont 

 

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

2016. évi előzetes költségvetés megtárgyalása.  

A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az előterjesztést az 

akkori ismereteik szerint állították össze. Van néhány olyan tényező, amely nem ismert és a 

2016. évi költségvetésre hatással lesznek. Például nem ismert a következő évi minimálbér és a 

garantált bérminimum összege, a központi költségvetésből lehívható támogatások, a közszféra 

feladatellátásának átalakítása. Az előzetes költségvetés a jelenleg rendelkezésre álló 

információk alapján került összeállításra. 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi főösszege tervezet szintjén 1.056.247.000,-

Ft, ami 469.649.000,- Ft-tal kevesebb, mint a kiadási oldalon jelentkező igény finanszírozása. 

A kiadási oldal 1.525.896.000,- Ft. A költségvetés egyenlege mínusz 469.649.000,- Ft, ebből 

a működési hiány 33.843.000,- Ft, a fejlesztési hiány 435.806.000,- Ft. 

A tervezet tartalmazza az úgynevezett kívánságlistát, amely a fejlesztésekre vonatkozik, 

megvalósításuk pedig függ a pályázati kiírásoktól, az elnyert forrásoktól.  

A költségvetés tervezet negatív egyenlege indokolja, hogy a költségvetés végleges 

elfogadásáig tárgyalást, egyeztetést kell folytatni a megalapozottabb, csökkenő negatív 

egyenlegű költségvetés készítése érdekében. Törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, a 

követelések beszedésére.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek az 

elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság ülésén részletesen foglalkozott a témával.  

Az irodavezető említette a kívánságlistát, amelyet kértek a kollegáktól.  

A bizottság elnöke a költségvetési egyeztető munkacsoport üléséről szól, valamint arról, hogy 

további ülések is lesznek még. Bízik benne, hogy pozitív lesz a pénzügyi teljesítés az idei 

évben.  

Említést tesz a fejlesztések rangsorolásáról, a jelentős tartalék beállításáról annak érdekében, 

hogy esetleges pályázatok esetén a szükséges önerőt biztosítani tudják.  

Szól arról is, hogy a költségvetés módosítására évközben adott a lehetőség.  

Javasolják, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság és a Költségvetési Egyeztető 

Munkacsoport, a hivatal szakembereivel közösen tekintse át a 2016. évi előzetes költségvetés 

bevételi és kiadási oldalát és folytasson egyeztetéseket az önkormányzati intézmények 

vezetőivel. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertess az Oktatási Bizottság 

ülésén elhangzottakat.  

Kanó József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy az előterjesztést a bizottsági ülésen alaposan megtárgyalták. Az ülésen jelen volt a 

gazdálkodási irodavezető, aki részletesen tájékoztatta a jelenlévőket. A tervezet hasonló képet 

mutat, mint az előző évi.  

A bizottsági tag szól a hiányról, a tervezett fejlesztésekről.  
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A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolják a testület 

felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a Kanó József bizottsági tagnak az 

elmondottakat. 

A polgármester elmondja, hogy a költségvetés egyenlege mínusz 469.649.000,- Ft, amely 

magas, de az előző években ettől nagyobb összegű hiány is volt. Fontos, hogy a működési 

hiány 33.843.000,- Ft, amely véleménye szerint kezelhető lesz.  

A fejlesztési hiány 435.806.000,- Ft, amelyhez van tartalékuk, másrészt ezek akkor 

mutatkoznak hiánynak, ha azok a fejlesztések, amelyeket beterveztek, és amihez képzeletbeli 

önerőt társítanak. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy bízzák meg a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, valamint a 

Költségvetési Egyeztető Munkacsoportot, hogy a hivatal szakembereivel közösen tekintse át a 

2016. évi előzetes költségvetés bevételi és kiadási oldalát és folytasson egyeztetéseket az 

önkormányzati intézmények vezetőivel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

369/2015.(XI.26.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete megbízza a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottságot és a Költségvetési Egyeztető Munkacsoportot, hogy a hivatal szakembereivel 

közösen tekintse át a 2016. évi előzetes költségvetés bevételi és kiadási oldalát és folytasson 

egyeztetéseket az önkormányzati intézmények vezetőivel. 

 

Felelősök:  

 Valánszki Róbert polgármester,  

 Czene Boglárka jegyző, 

 Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, 

 Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 

 irodavezetők, minden terület szakmai vezetője, 

 Intézményvezetők. 

Határidő: folyamatos 

 

 

9.  Napirendi pont 

 

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

gazdálkodási iroda által kimutatott hátralékos kintlévőségek behajtási cselekményeiről - 2015. 

október 31-ig - szóló beszámoló megtárgyalása.  

A polgármester elmondja, hogy a behajtás eredményénél feltüntetett összeg a behajtott, illetve 

a már folyamatban lévő behajtásokat együttesen mutatja. Az idei évben már kaptak-e 

tekintetben tájékoztatást, ezek már frissített adatok.   

A polgármester elmondja, hogy határidőn túl vissza nem fizetett kintlévőségek a 2014.06.30-

ai állapotnak megfelelően 2014. decemberében kerültek átadásra behajtás céljából. 

A gazdálkodási iroda által kimutatott hátralékos kintlévőségek behajtási cselekményeiről 

szóló anyag részletesen bemutatja a kintlévőségeket. 
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A polgármester elmondja, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta az 

előterjesztést. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  

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

bizottság a tájékoztatót megvitatta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testület felé.  

Valánszki 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 képviselőket. 

Aki elfogadja a tájékoztatót a kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedésekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

370/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kintlévőségek behajtása 

érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

(A kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

10.  Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalása.  

Elmondja, hogy Kovács Attila Tamás elnök kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. 

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.  

A DRNÖ pályázatot nyújtott be 2015. május 15-én a Roma Kulturális Események 

Megvalósulásának, Kulturális Tartalmak és Termékek Elérhetővé Tételének Támogatására.  

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az elnyert támogatás összege 250.000,- Ft.  

A ROM-15-ALT-KEMT-2-0173 azonosító számú pályázat támogatási szerződésének 

megkötése folyamatban van, így a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal előreláthatóan 

a rendezvény megvalósításának napjáig nem utalja ki a támogatás összegét. 

A DRNÖ elnöke azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2015. november  

28-án megtartandó Roma nap megvalósítására 550.000,- Ft visszatérítendő kamatmentes 

támogatást nyújtson.  

A kölcsön visszafizetése az idei évben megtörténik, hiszen a DRNÖ részére 2015. november 

30., illetve december hónapban érkezik támogatás, melyeknek összege meghaladja a kért 

visszatérítendő kamatmentes támogatás összegét, így a visszafizetés biztosítva van. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság egyetért az 550.000,- Ft összegű kamatmentes támogatás megítélésével.  
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Valánszki 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 képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Roma 

Nap megvalósításához 550.000,- Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújtsanak, kéri 

az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

371/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Roma Nap megvalósításához 550.000,- 

Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújt az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetési tartalék előirányzata terhére.  

A támogatás visszafizetésének határideje: 2015. december 31. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

visszatérítendő kamatmentes támogatás megállapodás megkötéséről, a támogatás 

kifizetéséről.   

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2015. december 31.  

 

 

11.  Napirendi pont 

 

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

egy tájékoztató anyag az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat 

eredményéről. 

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2015. július 15-én megtartott ülésén a 

253/2015.(VII.15.) Dv. Kt. számú határozatával döntött egyes önkormányzati tulajdonú 

lakások elidegenítéséről. 

Az ingatlanok megvásárlására vonatkozó pályázatok beadási határideje – a Képviselő-testület 

342/2015.(X.29.) Dv. Kt. határozata alapján – 2015. november 19. 900 óra időponttal lett 

meghatározva. Az ingatlanokra volt több érdeklődő is, azonban a pályázatok beadásának 

időpontjáig egyetlen ajánlat sem került benyújtásra.  

Döntést kell hozni arról, hogy az ingatlanokat újból írják ki értékesítésre pályázati úton, az 

előző formában, az abban foglalt feltételeket változatlanul hagyva, vagy azokon módosítva. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság egyetért az újbóli kiírással, az előző kiírással azonos módon. Tehát változtatást nem 

javasolnak.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslattal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

372/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

253/2015.(VII.15.) Dv. Kt. számú határozatban értékesítésre kijelölt nem lakott 

ingatlanok esetében ismételten pályázatot ír ki jelen határozat melléklete szerint.  

 

Megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlanok pályázati 

hirdetményének újbóli megjelentetésével.  

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

  

12.  Napirendi pont 

 

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

egy tájékoztató a Baby Dream Kft. tulajdonát képező ingatlan megvásárlásáról. 

A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület 280/2009.(VI.25.) számú Kt. 

határozatban, majd 351/2009.(IX.2.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a tulajdonát képező 

Dévaványa, Kisújszállási út 1227/8 hrsz-ú, ipartelep művelési ágú ingatlanát Szakálos Erika 

egyéni vállalkozó (Baby Dream Kft. 5510 Gyomaendrőd, Fő út 152.) részére 1.220.000,- Ft + 

Áfa áron értékesíti, azon célból, hogy ott a Kft. 4 éven belül helyi munkaerő foglalkoztatására 

szolgáló ipari létesítményt épít. Az adásvételi szerződés tartalmazta, hogy amennyiben a Kft. 

a vállaltakat nem teljesíti, úgy az ingatlant az önkormányzat visszakapja. A 4 év letelte után, 

2013. őszén az önkormányzat tárgyalást kezdeményezett, mely során a Kft. további egy év 

haladékot kért és kapott, de sajnos 2014. novemberében a céget felszámolás alá vonták, így a 

jogos igényüket ezt követően már nem tudták érvényesíteni.  

Utolsó, 2015. október 22-ei képviselő-testületi ülést követően jutott tudomásukra, hogy a 

tárgyi ingatlant a felszámolásra kijelölt Likvid-B Kft. értékesítésre meghirdette, melyre 

pályázatot november 7-ig lehetett benyújtani. Az ingatlan irányárát a felszámoló biztos 

2.200.000,- Ft + Áfa összegben jelölte meg. A vonatkozó jogszabályok előírják, hogy ilyen 

esetben az ajánlott összeg nem lehet kevesebb, mint az irányár 50 %,-a ezért az önkormányzat 

nevében az ingatlanra 1.150.000,- Ft + Áfa vételi ajánlatott tettek. A kiértékelést követően a 

Likvid-B Kft. a pályázatot érvényesnek és eredményesnek ítélte meg, ezért november 16-án 

az önkormányzatot nyertesnek hirdette ki. A szerződés megkötésére a kihirdetéstől számított 

20 napon belül kerülhet sor. 

A tárgyi ingatlan elhelyezkedése gazdasági szempontból fontos az önkormányzatnak, hiszen a 

kijelölt iparterület részét képezi.  

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.  
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Valánszki 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 képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

373/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baby Dream Kft. felszámolás 

alatt lévő cég tulajdonában lévő 1227/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja és 1.150.000,- Ft + ÁFA vételi ajánlatot fenn tartja.  

 

Az ingatlan megvételéhez szükséges 1.150.000,- Ft + ÁFA összeget az 

önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási tartalék sora biztosítja.  

   

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

13.  Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenharmadik napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a 2016/2017. 

tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az általános iskolák felvételi körzetét. A 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek 

meghatározásához a Kormányhivatalnak november utolsó napjáig kell beszereznie a 

megyében működő települési önkormányzatok véleményét.  

Az elmondottak alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya azzal a kéréssel fordult Dévaványa Város 

Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt 

tartalmazó határozatot 2015. november 30. napjáig szíveskedjen részükre megküldeni. 

A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Dévaványa település vonatkozásában a kötelező 

felvételt biztosító iskola a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

Javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Békés Megyei Kormányhivatal által 

kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárainak meghatározására 

vonatkozó tervezetet. 

A nem állami, nem települési önkormányzat által fenntartott Szegedi Kis István Református 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Szügyi Dániel Tagintézménye esetében a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a 

beiskolázási körzethatár a település közigazgatási területe. 
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A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse javaslatukat.  

Kanó József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottságuk egyetért a Békés Megyei Kormányhivatal által kialakított, a kötelező 

felvételt biztosító általános iskola körzethatárának meghatározására vonatkozó tervezettel. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági tagnak az 

elmondottakat.  

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, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

374/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 

Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskola 

körzethatárának meghatározására vonatkozó tervezettel, és az alábbiak szerint 

javasolja a körzethatárok kialakítását: 

 

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beiskolázási körzete 

Dévaványa és Ecsegfalva települések közigazgatási területe. 

 

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

Szügyi Dániel Tagintézménye beiskolázási körzethatára Dévaványa település 

közigazgatási területe. 

 

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

járjon el.  

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2015. november 30. 

 

 

 

14.  Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizennegyedik napirendi pont megtárgyalására. 

Elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek 

a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló 

243/2015.(IX.8.) Korm. rendelet 11. §-a több ponton is módosította a törzskönyvi 

nyilvántartással összefüggő jogszabályokat, mely alapján a korábban kiadott alapító, 

módosító, illetve megszüntető okirat formanyomtatvány és kitöltési útmutatójuk is 

átdolgozásra került. 

Az említett jogszabályváltozások alapján a költségvetési szervek alapító okiratának soron 

következő első módosításakor a mintáknak megfelelően - az okiratok formai kötöttségére, 
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bizonyos pontok változására, valamint az okiratok aláírási rendjére figyelemmel - át kell 

szerkeszteni a 2015. évben, illetve azt megelőzően elkészített létesítő okiratokat. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1), (1a) bekezdése és a 65. § (2) 

bekezdése alapján a nyilvános könyvtár alapfeladatai az alábbiakra bővültek, melyet az 

alapító okiratban is szerepeltetni szükséges: 

„55. § (1) a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 

az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-

hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, 

könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 

lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

65. § (2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 

a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.” 

Az elmondottakra tekintettel módosításra és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

került a Dévaványai Általános Művelődési Központ alapító okirata. 

A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse javaslatukat.  

Kanó József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja, képviselő – elmondja, 

hogy a bizottságuk egyetért az alapító okirat módosításával az elhangzottaknak megfelelően. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági tagnak az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse javaslatukat. 

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

bizottságuk egyetért az alapító okirat módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését. 

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslattal, - amelyet felolvas a jelenlévők számár - kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

375/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-

a alapján elkészített módosító, - és egységes szerkezetű Alapító Okiratát az 

előterjesztés 1., 2. számú mellékleteiben foglalt adattartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar 

Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

 

1. melléklet 

Okiratszám: II-2/1367-___/2015. 

  

Módosító okirat 
 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ a Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által 2015. március 26. napján kiadott, II-2/1367-1/2015. okiratszámú 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – 

375/2015. (XI.26.) Dv. Kt határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4. alcím 4.1. pontjában a könyvtárra vonatkozó rendelkezés az 

alábbi francia bekezdéssel egészülnek: 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé 

teszi, 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 

műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 

tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 

lehetőségét, 

- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb 

programokat szervez, 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe 

véve szervezi. 

- a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is 

használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek 

használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 

használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 

lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
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2. Az alapító okirat 2. alcíme a 2.2. ponttal egészül ki a további szerkezeti egységek 

számozásának értelemszerű megváltoztatásával: 

2.2.  A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 

szerv 

2.2.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 Az alapító okirat 3.1. pontjában „felügyeleti szervének” elhagyásra kerül. 

3. Az alapító okirat 6.1. pontja kerül átvezetésre a 3. alcíme 3.2. pontjába, a 6. alcím 

további szerkezeti egységei számozásának értelemszerű megváltoztatásával. 

4. Az alapító okirat 4.6. pontja elhagyásra kerül. 

5. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

6. Az alapító okirat 6. alcím a következő 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 

maximális gyermek-

, tanulólétszám 

1 Óvoda (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.)  45 fő 

2 Óvoda (5510 Dévaványa, Hajós u. 24.)  53 fő 

3 Óvoda (5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.)  50 fő 

4 
Óvoda és Bölcsőde (5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 

5.) 

 50 fő 

5 
Óvoda és Bölcsőde (5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 

5.) 

 26 fő 

 

7. Az alapító okirat 6.3. pont ingatlan hasznos alapterülete (m2) megnevezésű oszlop 

elhagyásra kerül. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

Kelt: Dévaványa, 2015. november 26. 

P.H. 

 

 

  Valánszki Róbert  

  polgármester 

 

2. melléklet 

Okiratszám: II-2/1367-___/2015. 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Dévaványai Általános 

Művelődési alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
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1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dévaványai Általános Művelődési Központ 

1.1.2. rövidített neve: DÁMK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Óvoda 5510 Dévaványa, Hajós u. 24. 

2 Óvoda 5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. 

3 Óvoda 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

4 Óvoda és Bölcsőde 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. 

5 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Árpád u. 20. 

6 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. 

7 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 

8 

Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési 

Ház és Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. augusztus 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Általános Művelődési 

Központ 

5510 Dévaványa, Gyöngy u. 4-6. 

2 
Hermann Ottó Általános 

Művelődési Központ 

5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. 

3 

Óvoda, Bölcsőde, Nevelési 

Tanácsadó és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat 

5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

4 
Ványai Ambrus Általános 

Iskola 

5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 

 

2.3.1. A költségvetési szerv beolvadt jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Bereczki Imre Helytörténeti 

Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 

szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 

óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 

Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő – 

a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált 

formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 

A könyvtár:  

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé 

teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 

műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 

tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 

lehetőségét, 

- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb 

programokat szervez, 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe 

véve szervezi. 

- a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is 

használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek 

használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 

használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 

lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 
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- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

Közművelődési feladatok ellátása:  

-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 

-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 

ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

Múzeumi tevékenység ellátása: 

-  a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 

gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása, feldolgozása, 

nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megőrzése, 

megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és időszakos kiállítások 

szervezése. 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

2 041231 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

6 082043  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

7 082044 könyvtári szolgáltatások 

8 082061  múzeumi gyűjteményi tevékenység 

9 082063  múzeumi kiállítási tevékenység 

10 
082091 közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

11 
082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

12 
082093 közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

13 082094 közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

14 091110  óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

15 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
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16 091140  óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

17 

091220 köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

18 
091250 alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 

19 

092120  köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

20 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

21 
096030 köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

22 
098022 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 

23 104030 gyermekek napközbeni ellátása 

24 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dévaványa város közigazgatási területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre 

(legfeljebb öt évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete bíz meg. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Oktatási– Közművelődési és Sport Bizottságának feladata. A pályázati 

eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa Város 

Polgármestere gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 

közfoglalkoztatás a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló intézmény, 

önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsőde, könyvtár, 

művelődési ház, helytörténeti gyűjtemény. 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 8. §. szerinti óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv gazdasági 

szervezettel nem rendelkezik, a pénzügyi, gazdálkodási feladatait 
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munkamegosztási megállapodás alapján a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 

maximális gyermek-

, tanulólétszám 

1 Óvoda (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.)  45 fő 

2 Óvoda (5510 Dévaványa, Hajós u. 24.)  53 fő 

3 Óvoda (5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.)  50 fő 

4 
Óvoda és Bölcsőde (5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 

5.) 

 50 fő 

5 
Óvoda és Bölcsőde (5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 

5.) 

 26 fő 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 2938 SzMSz óvoda 

2 5510 Dévaványa, Hajós u. 24. 3505 SzMSz óvoda 

3 
5510 Dévaványa, Könyves K. u. 

13. 

947 SzMSz óvoda 

4 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. 1759 SzMSz óvoda és bölcsőde 

5 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. 1785 SzMSz könyvtár 

6 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. 3004 SzMSz művelődési ház 

7 
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 3795 SzMSz helytörténeti 

gyűjtemény 

8 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. 2034 SzMSz emlékház 

 

7. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 11. napján kelt, 400/2014.(XII.11.) 

Dv. Kt. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 

okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Dévaványai Általános Művelődési Központ 2015. november 26. napján kelt, »dátum« 

napjától alkalmazandó II-2/1367-__/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 

módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

 

Magyar Államkincstár 
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15.  Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának a 

megtárgyalása.  

A polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

kormányrendeletnek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő 

módosításáról szóló 243/2015.(IX.8.) Korm. rendelet 11. §-a több ponton is módosította a 

törzskönyvi nyilvántartással összefüggő jogszabályokat, mely alapján a korábban kiadott 

alapító, módosító, illetve megszüntető okirat formanyomtatványok átdolgozásra kerültek. 

Az említett jogszabályváltozások alapján a költségvetési szervek alapító okiratának soron 

következő első módosításakor a mintáknak megfelelően át kell szerkeszteni a 2015. évben, 

illetve azt megelőzően elkészített létesítő okiratokat. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 55. § (1), (1a) bekezdése és a 65. § (2) bekezdése alapján a nyilvános 

könyvtár alapfeladatai bővültek, valamint a könyvtár szabályzatai bedolgozásra kerültek az 

intézmény SzMSz-be. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 145. §-a tartalmazza az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés célja, módszerei, területei és lefolytatásának általános szabályait, mely beépítésre 

került az SzMSz-be. 

Az elmondottak alapján szükségessé vált a Dévaványai Általános Művelődési Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

SZMSZ-ét elfogadásra javasolja a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági tag részére.  

Kanó József az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja, képviselő – bizottságuk 

szintén elfogadásra javasolja a DÁMK SZMSZ-ét.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági tagnak az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Dévaványai Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

376/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató 

Határidő: értelem szerint  
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(A Dévaványai Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

16.  Napirendi pont 

 

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

nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiség albérletbe adásához történő tulajdonosi 

hozzájárulás megadásával kapcsolatos.  

A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 1999. szeptember 1-től bérleti szerződéssel 

bérbe adta az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Dévaványa Bem u. 2. szám alatti 

37 m2 alapterületű üzlethelyiséget Lovász Judit (5510 Dévaványa, Vásárszál u. 20. szám 

alatti) lakosnak. A Bérlő 2015. október 12-én írásos kérelemmel fordult az önkormányzat felé, 

melyben kérte az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a hozzájárulását ahhoz, hogy a 

bérleménybe férjét Malkovics Zsoltot (5510 Dévaványa, Vásárszél u. 20.) befogadhassa. 

Kérését azzal indokolta, hogy Malkovics Zsolt, mint egyéni vállalkozó tevékenységi köre 

(fototechnikai eszközjavítás, optikai cikk kiskereskedelem) kapcsolódik a Bérlő 

tevékenységéhez, ezáltal a szolgáltatását is bővíteni tudná. A Bérlő kérelme mellékleteként 

becsatolta Malkovics Zsolttal kötött társbérleti szerződésének másolati példányát is, melyben 

feltűntetésre került, hogy a bérleményt a Bérlő napi 1 óra időtartamra társbérletbe adja a fent 

már említett szolgáltatási tevékenységek elvégzése céljából férjének.  

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény a nem lakás céljára bérbe adott önkormányzati ingatlanok 

bérleti jogviszonyával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik: 

„38. § (2) A bérbeadó nem köteles a bérlő házastársával bérlőtársi szerződést kötni.” 

„38. § (3) A bérlő a helyiségbe más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be.” 

„42.§ (1) A bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzájárulásával másra átruházhatja, 

elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az erre vonatkozó szerződést írásba kell 

foglalni.  

(2) Önkormányzati helyiség esetén a hozzájárulás feltételeit önkormányzati 

rendeletben kell meghatározni.” 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletének 22. § - 28. § 

terjedő rendelkezései – amelyek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 

rendelkeznek – nem szabályozzák azt, hogy a mindenkori bérlő átruházhatja, elcserélheti, 

vagy a helyiséget albérletbe adhatja, illetve az önkormányzat és a Bérlő között megkötött 

bérleti szerződés sem tér ki ennek tilalmára.  

A Hivatal a beérkezett kérelmet, valamint a becsatolt társbérleti szerződést megvizsgálta és az 

alábbiakat állapította meg: 

A jogi szabályozásból eredően Lovász Judit bérlő és Malkovics Zsolt társbérlő között létrejött 

társbérleti szerződés érvénytelen, mivel a helyiséget bérlő személy joga csak albérleti 

szerződés megkötésére terjed ki. A társbérlet egyébként klasszikusan lakás céljára szolgáló 

ingatlanok bérleti jogviszonyában alkalmazható, de ott is a bérbeadó és a társbérlők között 

létrejött jogügylet tekintetében. Ennek megfelelően került sor hiánypótló végzés 

kibocsátására, melyben albérleti szerződés becsatolását kérte a Hivatal. 

A Bérlő a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül eleget tett, továbbá a hivatal 

megvizsgálta a leendő albérlő vállalkozási tevékenységére vonatkozó engedélyeket is, 

amelyeket rendben talált. 
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Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem szabályozza a helyiség albérletbe adásának 

jogügyletére vonatkozó hatásköröket, így az eredeti hatáskör címzettjének, azaz a Képviselő-

testületnek szükséges döntést hozni e kérdésben. 

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

javaslatukat.  

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

bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolják a testület felé.  

Valásnzski 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 képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet felolvas a jelenlévők számára – 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

377/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi ingatlan albérletbe 

adásához, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az ingatlan adatai: 

Helye: Dévaványa,  Bem u. 2. 

Alapterülete: 37 m2 

Közművesítettsége: víz, villany, gáz 

 

2. A bérlő (albérletbe adó) adatai: 

Lovász Judit  

Lakcíme: 5510 Dévaványa, Vásárszél u. 20. 

 

3. Az albérlő adatai: 

Malkovics Zsolt egyéni vállalkozó 

Adószám: 67197978124 

Székhely: 5510 Dévaványa, Vásárszél u. 20. 

Telephely: 5510 Dévaványa, Bem József u. 2.  

 

4. Az albérletbe adás feltételei: 

a) Az albérleti jogviszony időtartama: határozatlan, de a Bérlővel kötött határozatlan 

idejű szerződés megszűnésével egyidejűleg megszűntetésre kerül.  

b) A bérleményben csak olyan kereskedelmi tevékenység folytatható, ami a Bérlő 

valamint az albérlő egyéni vállalkozói igazolványában engedélyezett 

tevékenységek között szerepel. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 
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Nyuzó Marietta képviselő távozott az ülésről, így a testület létszáma 6 fő. 

 

 

17.  Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a tizenhetedik napirendi pontra.  

A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert az emberi 

erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben – meghirdetett „közművelődési érdekeltségnövelő támogatására” elnevezésű 

pályázati felhíváson. A pályázati támogatás összege bruttó 183.000,- Ft, melyhez a szükséges 

önerő további bruttó 18.300,- Ft. 

A pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai 

Módszertani Főosztályának vezetője, mint a pályázat lebonyolításában közreműködő 

szervezet vezetője a tegnapi napon (2015. november 25-én) a következő tájékoztatást adta: 

A támogatói okirat meghatározza, hogy „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 

„Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a „Közművelődés – 

kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolható kiadások vehetőek 

figyelembe, azonban az önkormányzat könyvelésében ezen meghatározott funkciók már nem 

szerepelnek, azokat a Dévaványai Általános Művelődési Központ látja el. Ennek fényében a 

nyert összeget és a kapcsolódó önrészt az önkormányzatnak át kell adni a DÁMK részére, aki 

a pályázatot a szabályoknak megfelelően lebonyolítja.  

A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani az előterjesztés kapcsán. 

Megkérdezi, hogy ezzel 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, 6 igen szavazattal, ellenszavat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

378/2015.(XI.26.) Dv. Kt. hat. 

 

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

erőforrások minisztere által meghirdetett „közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatására” elnevezésű pályázati felhíváson elnyert bruttó 183.000,- Ft 

támogatást, valamint a szükséges 10 %-os önerőt a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ részére átadja a pályázat lebonyolításának megbízásával. 

A szükséges önerőt, azaz 18.300,- Ft-ot a Képviselő-testület 2015. évi költségvetés 

fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pénzeszköz átadásával.   

 

Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

  Diósné Ambrus Erzsébet intézményvezető 

Határidő:  2015. december 31. – a pályázat lebonyolításának határideje 
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Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek 

bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.  

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy a településen befejeződött-e már a kátyúzás? 

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

kátyúzási munkálatokat folyamatosan végzik hidegaszfaltos technológiával.  

Kiss Károly alpolgármester – elmondja, hogy a labdarúgó bajnokság befejeződött. 

Kérdése, hogy a pálya felújítási munkálatok mikor fognak elkezdődni és ki fogja a 

kivitelezést végezni?  

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a DSE labdarúgó Szakosztálya 63 millió 

forint támogatást nyert az MLSZ-től élőfüves pálya kialakítására vonatkozóan. Ez ügyben 

már egyeztettek az egyesülettel. Úgy gondolja az egyesület, hogy az önkormányzat segítsége 

nélkül ezt nem tudják megvalósítani. Az önkormányzat ezt a feladatot nem kívánja átvállalni, 

de igyekszenek számukra segítséget nyújtani.    

A polgármester elmondja, hogy a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat részéről Magony 

Úr aláírta azt a közokiratot, amelyben vállalják a pálya rendbetételét, mivel nem megfelelő 

minőségben készült el. Elmondja, hogy a 63 millió forint 30 %-a önerő, amely közel 20 millió 

forint, aminek a biztosítását vállalta a Társulat. A polgármester elmondja, ha a pálya elkészül 

és a műszaki ellenőr jóváhagyta, abban az esetben megtörténtnek nyilvánítják az ügyet. 

A kivitelezőről a Társulat fog dönteni, mivel a pályázati forráshoz ők biztosítják az önerőt.  

Említést tesz a műszaki ellenőrről is.  

Elmondja, hogy a mérkőzések mindegyikét hazai pályán játszották a szezon első felében, a 

tavaszi, nyári fordulóban pedig idegen pályán fognak játszani.  

Meglátása szerint az időjárástól függően január, február hónapban a munkálatokat el tudja 

kezdeni a kivitelező.  

Bízik abban, hogy az augusztus 1-én kezdődő szezont hazai pályán tudják játszani.  

A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés 

megkezdése előtt? 

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

 

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-1/10-13/2015. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-9. 

oldallal bezárólag.  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1800 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

    polgármester                                jegyző 


