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I-1/9-32/2015. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 

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  

Németi József   képviselő  

Vargáné Molnár Tünde  képviselő  

 

Távolmaradt: Tomasovszky Sándor  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző  

     

  

Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak:Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 

osztályvezetője, dr. Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese, 

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

Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója, Czeglédi Tünde a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai 

koordinátora, Nagy László muzeológus. 

 

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

a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat.  

 

A polgármester elmondja,Tomasovszky Sándor képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 

jelen lenni.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. A foglalkoztatás helyzete. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási 

pályázatokról. A közfoglalkoztatás tapasztalatainak bemutatása. 

Előadók: Valánszki Róbert polgármester 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály osztályvezetője 
 

2. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi munkatervének 

elfogadása. (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
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közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. c) pont, 48. § (5) bek., 

50. § (2) bek., a pontja alapján.) 

Előadó:   Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója 
 

3. A 2016. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

4. 2016. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  
 

5. A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 
 

6. Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 
 

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

rendelet módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

8. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról döntéshozatal. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

9. Temetői díjak felülvizsgálata. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

10. Pszichológiai rendelés ellátásáról döntéshozatal.  

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

11. Dévaványa, Csordajárási út (2519, 0962/1 hrsz.) útépítési kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

12. Helyi Drogstratégia elfogadása és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi 

beszámolójának megtárgyalása.   

Előadó:   Mile Lajosalpolgármester 
 

13. Bejelentések  
 

14. Zárt ülés: 

1. Földhaszonbérleti szerződések módosításáról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

2. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

3. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. számú és a Jéggyár u. 7/1. I. emelet. 3. 

számú költségalapú bérlakások bérlőkijelölése. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

4. Kintlévőségek leírásáról döntéshozatal. 

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

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

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

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag,8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

386/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.december 10-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A foglalkoztatás helyzete. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási 

pályázatokról. A közfoglalkoztatás tapasztalatainak bemutatása. 

Előadók: Valánszki Róbert polgármester 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály osztályvezetője 
 

2. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi munkatervének 

elfogadása. (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. c) pont, 48. § (5) bek., 

50. § (2) bek., a pontja alapján.) 

Előadó:   Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója 
 

3. A 2016. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

4. 2016. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

 

5. A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 
 

6. Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 
 

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

rendelet módosítása. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 
 

8. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról döntéshozatal. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

9. Temetői díjak felülvizsgálata. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

10. Pszichológiai rendelés ellátásáról döntéshozatal.  

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
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11. Dévaványa, Csordajárási út (2519, 0962/1 hrsz.) útépítési kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:   Valánszki Róbert polgármester 
 

12. Helyi Drogstratégia elfogadása és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi 

beszámolójának megtárgyalása.   

Előadó:   Mile Lajos alpolgármester 
 

13. Bejelentések  
 

14. Zárt ülés: 

1. Földhaszonbérleti szerződések módosításáról döntéshozatal. 

Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

2. Otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmekről döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

3. Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. számú és a Jéggyár u. 7/1. I. emelet. 3. 

számú költségalapú bérlakások bérlőkijelölése. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester  

4. Kintlévőségek leírásáról döntéshozatal. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

 

Valánszki Róbertpolgármester– a fő napirendek tárgyalását megelőzően elmondja, hogy 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a mai ülésre nem készült, mivel a 

két ülés között rövid idő telt el. 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről ad rövid tájékoztatást: 

- november 27-én Békésen tartottak megbeszélést a KBC Békés Megyei Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit KFTalakulásával kapcsolatban. Erről rendkívüli ülés keretén 

belül döntöttek, így Dévaványa alapító tag a Kft-ben. A Kft. célja, hogy 

hatékonyabban tudjanak pályázni, a pályázati forrásokat lehívni. A nyolc alapító 

taghoz a tegnapi nap folyamán további 25 település csatlakozott, amely Békés 

megyének 60%-át jelenti lakosságszám szempontjából. 

- december 1. napján a Békési Kormányablak átadásán vett részt, ahol Lázár János 

miniszterelnökséget vezető miniszter is jelen volt.  

- december 2-án rendkívüli ülés megtartására került sor, ahol a már említett Kft-ről 

hoztak döntést, melynek értelmében csatlakoztak és vállalták a 400.000,- Ft törzsbetét 

megfizetését. Döntöttek a Felügyelő Bizottság elnökéről és tagjairól is. Az elnök 

Dr.Görgényi Ernő, a tagok pedig dr. Mokán István és Izsó Péter. 

 

A polgármester ennyiben kívánt tájékoztatást adni a két ülés között történt eseményekről. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat. Aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a két testületi 

ülés között történt eseményekről kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

387/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztatót a 

két testületi ülés között történt eseményekről jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

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

foglalkoztatás helyzetéről, a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, a közhasznú 

munkák tapasztalatainak bemutatásáról szóló tájékoztatók megvitatása. 

A polgármester megkérdezi Gyányi Irén igazgatási főelőadót, hogy az írásos anyaghoz 

szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 

Gyányi Irén szociális előadó – köszönti a megjelenteket. 

Az előterjesztésben leírt adatok részletesek és helyesek, azokat kiegészíteni nem kívánja, a 

felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat.  

A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 

elhangzottakat.  

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

bizottság a tájékoztatót ülésén megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasol a 

testület felé. A tájékoztatóban jelentős eltérések nincsenek a korábbi évekhez viszonyítva, de 

úgy gondolják, a statisztikában megjelölt ingázók száma magasabb a leírtaknál. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 

elmondottakat.  

Megadja a szót Földi Imre részére, hogy a közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatásáról 

szóló tájékoztatót ismertesse. 

Földi Imre programirányító – köszönti a jelenlévőket. 

Elmondja, idén 270 milliárd forintot fordítottak országosan a közfoglalkoztatásra, amely 

jövőre várhatóan 340 milliárd forint lesz. Az előterjesztés részletesen készült el, amelyhez 

kiegészítésképpen elmondja, hogylehetőség van a fizetés nélküli szabadságigénybevételére. 

Ez könnyít a dolgozók helyzetén, élnek is ezzel a lehetőséggel. 

Ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat, amennyiben kérdés merül fel, arra szívesen 

válaszol. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Elmondja, novemberben tájékoztatón járt Gyomaendrődön, ahol a Foglalkoztatási Osztály 

ismertette a jövő évi tervezéshez szükséges információkat. 

Vannak olyan esetek, amikor indokolt lenne az azonnali felmondás a közfoglalkoztatottnak, 

de így a munkáltató elesne a támogatástól. A szabályok szerint két írásbeli figyelmeztetés jár 

a dolgozónak, majd a harmadiknál lehet felmondani a szerződését. 

A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 

Kanó Józsefa Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – szó volt arról a 

bizottsági ülésen, hogy van-e továbblépés a közfoglalkoztatásból. Véleményük szerint nincs 

továbblépés a versenyszféra felé, hiszen a két nettó jövedelem összege között nincs akkora 

különbség, hogy a dolgozót a feljebb lépésre sarkallja. A minimál bérrel járó munkahely is 
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előre lépés lenne, de szerinte alacsony az összege, így nem motiválja kellően a 

közfoglalkoztatásban dolgozókat. 

Az elkészített anyagok részletesek és mindenre kiterjedőek voltak, elfogadásra javasolják a 

testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat a bizottság elnökének. 

A polgármester megadja a szót Tímárné Buza Ilona részére, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

osztályvezetője – köszönt minden jelenlévőt. Örömmel vette a testületi ülésre történő 

meghívást, amelyre egy rövid prezentációval készült.  

A prezentáció bemutatása előtt elmondja a polgármester úr felvetésére, hogy van lehetőség a 

munkaviszony azonnali felmondására, amennyiben a személy pótlásra kerül. Akinek a 

szerződése felmondásra kerül, az 3 hónapig nem kerülhet vissza a közfoglalkoztatásba. 

Kanó József képviselő felvetésére elmondja, hogy kormányrendelet szabályozza azt, hogy a 

közszférából a versenyszférába való lépést összegszerű motivációval lehet segíteni, 

elhelyezkedési juttatás formájában. 

Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy ez egy egyszeri juttatás? 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

osztályvezetője – a közfoglalkoztatási szerződésük még hátralévő idejére járó támogatási részt 

kaphatják meg, ha elhelyezkedtek a versenyszférában. Az elhelyezkedési juttatás 

igénybevételéhez legalább egy hónapja fennálló, vagy két éven belül 180 nap időtartamot 

elérő közfoglalkoztatási jogviszony szükséges. 
Röviden ennyiben kívánt az elhangzottakra reagálni. 

Az osztályvezető megtartja a prezentációját.  

 

(A prezentációs anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Tímárné Buza Ilona osztályvezetőnek a 

színvonalas, részletes prezentációt. A regisztrált álláskeresők kapcsán elmondja, a 161 fő szép 

adat, reméli ez tartósan így marad, és csak csökkeni fog a továbbiakban.  

Elmondja, az igény a jövő évre már le van adva, több nagy értékű eszköz vásárlását is 

betervezték, mellyel nagyban könnyíteni tudnák a közfoglalkoztatásban dolgozók munkáját.  

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

osztályvezetője – tervezni kell, hiszen ebben az évben is sikeres volt az eszközvásárlás, a 

szövő- és varrógépek beszerzésre kerültek. Januárban beadásra kerülnek a végleges tervek, 

melyek várhatóan februárban kerülnek jóváhagyásra, így március 1-től folyamatosan mehet 

tovább a Járási Startmunka. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat az osztályvezetőnek, 

továbbá megköszöni a munkaügyi kirendeltség dolgozóinak az idei évben végzett 

munkájukat, illetve a helyi dolgozók munkáját is. 

A közfoglalkoztatással kapcsolatban sokan úgy gondolják, hogy nem értékteremtő munka, 

hogy nem dolgoznak igazán. Erre rácáfolnak a városban elkészült értékteremtő 

programelemek. Sajnos vannak olyan dolgozók, akiknek a munkájával nem elégedettek 

maradéktalanul, de reméli, hogy ha elterjed a közfoglalkoztatásból való kizárás,  

– amennyiben a szerződést a munkáltató mondja fel – akkor ez visszatartja majd őket és 

megfelelően végzik a munkájukat.  

Elmondja, a szőnyegszövők, a kertészetben és a varrodában dolgozók mind olyan értéket 

képviselnek és készítenek, melyek elismertek a településen, erősítik annak jó hírét. Ezúton 

hívja meg az Osztályvezető Asszonyt a 2015. december 13-ai ezüstvasárnapi vásárra, ahol 

ezek a termékek és megtekinthetőek és megvásárolhatóak lesznek majd.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
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Földi Imre programirányító – az elmúlt időszakban kiváló kapcsolat volt az önkormányzat, 

illetve a Foglalkoztatási Osztály között, rugalmasan együtt tudtak működni, segítették egymás 

munkáját. 

Elmondja, a Startmunkában 180 fő közfoglalkoztatott vett részt, illetve a nyári hónapokban 67 

fő diákmunkást is foglalkoztattak, 2 x 1 hónapban, reméli ezt a jövőben is meg tudják 

valósítani.  

Jelezték változtatási igényüket annak kapcsán, hogy néhány esetbe teljesítmény bérezés 

alapján plusz juttatást tudjanak nyújtani az arra érdemes közfoglalkoztatottaknak. 

2016-ban arányosan növekedni fog a létszám, ezért próbálják arra sarkallni a dolgozókat, 

hogy ezt a munkát is megbecsüljék és dolgozzanak ezért a bérért is. Ezzel kapcsolatban már 

egyeztetnek a jövő évi kérelmekről. 

Megjegyzi, sokszor szűkös a határidő az elektronikusan érkező adatbekérőknél, de 

igyekeznek rugalmasan és időbe teljesíteni azokat. 

Úgy gondolja, a településen is meglátszik a közfoglalkoztatottak munkája, értéket teremtenek. 

A szőnyegszövők, varrónők által készített termékeket az intézményekbe is eljuttatták, 

megvásárolták azokat. 

Megköszöni a Foglalkoztatási Osztály ez évben végzett munkáját, reméli, jövőre is pozitív 

irányú lesz az együttműködés. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Tímárné Buza Ilona részére. 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

osztályvezetője – az e-mailben érkező adatok teljesítésének határideje valóban szűkös, de 

mindig igyekszenek megoldani azt. 

A www.kozfoglalkoztatas.hu honlapra hamarosan Dévaványa is felkerül, ahol láthatóak 

lesznek majd az értékteremtő munkák eredményei is, melyekhez ezúton gratulál. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?  

A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a foglalkoztatás 

kapcsán elmondja, korábban úgy értette, hogy a közfoglalkoztatottak nélkül nincs jelentős 

változás, de ezzel együtt viszont jelentősen javult a foglalkoztatottak száma. 

Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

osztályvezetője – külön kell kezelni a közfoglalkoztatást és a versenyszférát. A vállalkozások 

is tudnak támogatásokra pályázni, így a versenyszférát is tudják támogatni. Elmondja, idén 27 

szerződés került megkötésre munkahelyteremtő támogatáshoz. 

Megköszöni a figyelmet. Boldog, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván a 

Képviselő-testületnek. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat az osztályvezetőnek. 

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

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  

A napirend tárgyalását lezárja.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a foglalkoztatás helyzetéről, a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, 

a közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatásáról szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

 

http://www.kozfoglalkoztatas.hu/
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Határozat: 

388/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatás helyzetéről, a 

munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, a közhasznú munkák 

tapasztalatainak bemutatásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

(A foglalkoztatás helyzetéről, a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, a 

közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatót.  

Ezúton kíván  békés, boldog karácsonyt és boldog új évetkíván az osztályvezetőnek, valamint 

a  Foglalkoztatási Osztály dolgozóinak. 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

aDÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi munkatervének a megtárgyalása. 

A polgármester megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet részére.  

Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója – elmondja, hogy elkészítette a DÁMK 

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évre szóló munkatervét. 

Az Oktatási Bizottság ülésén megtárgyalták a munkatervet. Elmondja, a 2015. évben jól 

haladtak az elmaradt munkákkal. A régészeti munkálatok lezárultak, a történeti anyag 

feldolgozása még folyamatban van. A munkálatokat Szalai Ágnes történész segíti megbízási 

szerződés keretén belül, heti 1 alkalommal. Szeptember 1-jétől Nagy László etnográfus is 

munkába állt megbízási szerződéssel, heti 24 órában, aki a munkaterv elkészítésében is részt 

vett. 

A programokhoz szorosan kapcsolódik a Múzeumbarátok Körének tevékenysége, programjai, 

így az is benyújtásra került. A múzeum munkáját sok civil segíti ésreméli, ez folytatódik majd 

a jövőben is.  

A programtervezet benyújtása után érkezett megyei felkérés a Magyar Kultúra Napjának 

alkalmából egy kiállításra, melyhez pénzügyi forrást is biztosítanak.  

Ennyiben kívánta kiegészíteni a tervet, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Átadja a szót Nagy Lászlónak, hogy néhány mondatban bemutatkozhasson. 

Nagy László muzeológus – köszönti a résztvevőket. 

Elmondja, Debrecenben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, azóta 

muzeológusként dolgozik. Korábban is volt már köze Dévaványához, így eddig is volt 

rálátása a helyi gyűjteményre, valamint Bereczki Imre munkásságát is ismeri. Az Oktatási 

Bizottsági ülésen megtárgyalták a részleteket is. Az ismeretterjesztést is segíti, a Dévaványai 

hangszeres pásztorhagyományokat az országos értéktárba is javasolták, ennek kapcsán 

előadást is tartottak már. 

Köszöni a figyelmet, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. Nagy Lászlónak jó munkát 

kíván a településen. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére.  

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

hogy a bizottság javasolja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évre 

vonatkozó munkatervét elfogadásra a képviselő-testület felé.  

Szeretettel köszöntik Nagy László muzeológust, kellemes munkát kívánnak számára. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évre vonatkozó 

munkatervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

389/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÁMK Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója. 

Határidő: a tervben foglaltak szerint 

Melléklet: 1 db munkaterv  
 

(Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

2016. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Elmondja, hogy a munkatervhez a szokásos módon kértek javaslatokat, a beérkezett 

javaslatok beépültek a munkatervbe. 

Néhány változást eszközöltek, így a Várospolitikai Fórum megtartásának időpontja februárról 

április 1-jére módosult. A Fórumon mindig kevés volt az érdeklődő, véleménye szerint a rövid 

nappalok okán, így reméli, hogy több lesz az érdeklődő lakos, amennyiben áprilisban kerül 

megtartásra. 

Elmondja, hogy a tervezetet a bizottságok véleményezték. 

Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére. 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét. 

A Képviselő-testületi ülések megtartásának időpontjára javaslattal élnének, amely szerint 

minden hónap 3. hetének csütörtöki napján, 15 órától kerüljön megtartásra, a bizottsági ülések 

pedig ezt megelőzően, hétfő és szerda napokon. 

Valánszki Róbertpolgármester – megköszöni Németi Józsefnek az elmondottakat. 

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

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

minden hónap utolsó hetének szerdai napján 15 órától, vagy csütörtökön 14 órától kerüljenek 
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megtartásra a Képviselő-testületi ülések, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 

üléseivel ne ütközzön az időpont. 

A napirendekre vonatkozóan az a javaslatuk, hogy a 2016. évi költségvetés elfogadása a 

februári ülésről kerüljön át januárra. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, javaslatot tenni? 

Megadja a szót Kanó József részére. 

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

Bizottság által tett javaslattal ért egyet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Kanó József képviselőnek az elmondottakat. 

Úgy gondolja, ez egy elfogadható javaslat, azonban attól fél, hogy ez rendkívüli ülések 

összehívását eredményezheti, hiszen a szervek és intézmények mindig az utolsó heti 

döntésekhez igazodnak.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 

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

Gyomaendrődi Járási Hivatal is képviseltetni tudja magát az üléseken, ha azok 

csütörtökönként 14 órától kerülnek megtartásra. A szerdai nappal azért nem értenek egyet, 

mert bizottsági ülés és munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudna mindenki jelen lenni, 

akadályoztatva ezzel a testület munkáját. 

Úgy gondolja, maradjanak meg az eddigi időpontnál, így Dr. Pacsika György Járási 

Hivatalvezető vagy dr. Smiri Sándor Hivatalvezető Helyettes részt tud venni az ülésen. 

Jelenlétük fontos, hiszen az elmúlt ülésen is széleskörű tájékoztatást kaptak a kormányablak 

munkájáról. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottsági elnöknek az elmondottakat. 

Megadja a szót dr. Smiri Sándor részére. 

dr.Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese – tájékoztatja a 

képviselőket, hogy Gyomaendrődön az ülések minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától 

kezdődnek, így ha Dévaványán is előre hozzák a kezdést 1 órával, ütközni fog a két ülés. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a hivatalvezető helyettesnek az elmondottakat. 

Kérdése a képviselők felé, ennek tudatában mi indokolja, hogy változtassanak az ülések 

időpontján? 

Kiss Károly alpolgármester – az Oktatási Bizottság ülésén is elhangzott, hogy azért 

szükséges változtatni az ülések időpontján, mert egybeesnek azok, de az elmondottak alapján 

téves volt a tájékoztatás. 

dr.Smiri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese – véleménye szerint 

maradjon az eddigi időpont, ne 14 órától kezdődjön a Képviselő-testületi ülés mindkét 

városban. 

Valánszki Róbert polgármester – az elhangzottak alapján az a véleménye, hogy maradjon a 

megszokott időpont, ne változtassanak azon. 

A napirendek kapcsán a 2016. évi költségvetés elfogadása a januári ülés napirendi pontjai 

közé kerül átvezetésre. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendeket illetően? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

által javasolt módosítással kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

390/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét 

elfogadja.  
 

Felelős: - 

Határidő: - 
 

(Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

2016. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

A polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-aa 

helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályairól rendelkezik: 

„(1)Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 

15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást 

ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan 

beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 

időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján 

megszűnik. 

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig, vagy az 

átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti 

gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek 

beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.” 

Az előterjesztés készítésekor Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény már elfogadásra került, azonban a 2016. évi költségvetési rendelet az év 

kezdetére elfogadásra nem kerül, ezért szükséges az átmeneti gazdálkodásról rendeletet 

alkotni. 

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint: „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített 

költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről 

szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi 

költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 

képviselő-testületnek.” 

A 2016. évi költségvetési rendelet meghozataláig az önkormányzat és intézményei zavartalan 

működéséhez, a likviditás megőrzéséhez, az ellátott feladatok folyamatos biztosításához 

szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása.  

A rendeletben a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult az 

önkormányzatot megillető bevételek beszedésére, illetve kiadásai – beleértve az intézmények 

finanszírozását is – teljesítésére. A folyamatban lévő beruházásokra, felújításokra tervezett 

keretösszeget (előirányzatot) indokolt megállapítani kötelezettségvállalás alapján. 

A felhatalmazás alapján beszedett és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell 

építeni. 

A felhatalmazás időtartama az önkormányzati költségvetési rendelet kihirdetéséig tart.  
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A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, ha 

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

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a leírtakhoz szóbeli 

kiegészítést nem kíván tenni.  

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

ismertesse javaslatukat.  

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

bizottság a 2016. évi évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását javasolja a testület felé.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság 

javaslatát. 

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

bizottságuk javasolja megalkotni a 2016. évi évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló 

önkormányzati rendeletet. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a bizottsági 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 2016. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásávalkéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

15/2015.(XII.11.) önkormányzati rendeletét 

A 2016. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

119. § (5) bekezdése írja elő, hogy az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a 

képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.  

Az előterjesztésben a 2016. évi belső ellenőrzés által vizsgálandó területekre tesznekjavaslatot 

vezetői vélemények alapján. 

Az ellenőrzési tervben szereplő cél vásárolt szolgáltatás megrendelésével valósul meg. 

Az ajánlatkérésben az ellenőrzésre fordítandó ellenőrnapokat az önkormányzat határozná 

meg. 

A javaslat alapján az ellenőrzés terjedjen ki: 

1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó ellátások megállapításának, 

kifizetésnek szúrópróbaszerű ellenőrzése 
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Kockázati tényezők: 

Jogosulatlan támogatások igénybevétele. 

2. A közbeszerzések közül: Dévaványa Város Önkormányzatának épületein történő 

napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számon 

igényelt pályázati forrás felhasználásával 

Kockázati tényezők: 

 Az értékhatár megállapításának helyessége. 

 A közbeszerzési eljárás típusának helyes megválasztása. 

 Az ajánlati felhívás közzétételének jogszabálynak való megfelelése. 

 A beruházásra elkülönített előirányzat elegendő volt-e, a lebonyolítása során 

merült-e fel többletkiadás. 

3. A helyi iparűzési adózás folyamatának szúrópróbaszerű vizsgálata 

Kockázati tényezők: 

 Jogszabályi megfelelés. 

 Bejelentési, adó bevallási kötelezettség.  

 Adó megosztás helyessége. 

 Adó feltöltési kötelezettség. 

 Adóelőleg számítás helyességének megállapítása. 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő ellenőrzések történjenek meg. 

A bizottság egyetért azzal is, hogy a belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések elvégzésére 

az alábbi cégeket/magánszemélyeket kérjék fel: 

 Gyurkóné Bondár Anna 5672 Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22. 

 Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 35. 1. e. 11. a. 

 Sztán Csilla 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1. 

 CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, javaslatot tenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a határozati javaslatban 

foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

391/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 2016. 

évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Az ellenőrzés tárgya, 

célja, a vizsgált szervezet 
Kockázati tényezők 

Ellenő-

rizendő 

időszak 

Ellenőr-

zésüteme

zé-se 

Ellenőrzésre 

fordítandó 

ellenőrzési 

napok 

száma 
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A Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 

hatáskörébe tartozó 

ellátások 

megállapításának, 

kifizetésnek 

szúrópróbaszerű 

ellenőrzése. 

Jogosulatlan támogatások 

igénybevétele. 

 

2015. év 2015. 

április  

333 ellenőrzési 

nap 

A közbeszerzések közül: 

Dévaványa Város 

Önkormányzatának 

épületein történő 

napelemes, fotovoltaikus 

rendszer kiépítése a 

KEOP-2014-4.10.0/N 

azonosító számon 

igényelt pályázati forrás 

felhasználásával 

 

Az értékhatár megállapításának 

helyessége. 

A közbeszerzési eljárás típusának 

helyes megválasztása. 

Az ajánlati felhívás közzétételének 

jogszabálynak való megfelelése. 

A beruházásra elkülönített 

előirányzat elegendő volt-e, a 

lebonyolítása során merült-e fel 

többletkiadás. 

 

2014-

2015. év 

2015. 

június  

336 ellenőrzési 

nap 

A helyi iparűzési adózás 

folyamatának 

szúrópróbaszerű 

vizsgálata 

Jogszabályi megfelelés. 

Bejelentési, adó bevallási 

kötelezettség teljesítése. Adó 

megosztás helyessége, adó 

feltöltési kötelezettség. Adóelőleg 

számítás helyessége. 

2015. év 2015. 

szeptem-

ber. 

315 ellenőrzési 

nap 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ellenőrzési tervben foglalt 

feladatok megvalósításáról.  

 

Felelős: Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

 

Valánszki Róbert polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések 

elvégzésére az alábbi cégeket/magánszemélyeket kérjék fel: 

 Gyurkóné Bondár Anna 5672 Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22. 

 Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 35. 1. e. 11. a. 

 Sztán Csilla 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1. 

 CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22., kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

392/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elfogadott 2016. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések elvégzésére az alábbi 

cégeket/magánszemélyeket kéri felajánlattételre: 
 Gyurkóné Bondár Anna 5672 Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22. 
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 Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 35. 1. e. 11. a. 

 Sztán Csilla 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1. 

 CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  

 

Felelősök: Czene Boglárka jegyző 

  Szarka Andrea aljegyző, igazgatási irodavezető 

  Feke László műszaki irodavezető 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  2016. január 15. az ajánlatok beérkezési határideje 

 

 

 

6. Napirendi pont 

 

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

önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 

gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Elmondja, hogy a vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartó állományok felfektetéséről, 

folyamatos vezetéséről, az adatok egyezőségéről a jegyző kötelezettsége gondoskodni. 

Az ingatlanvagyon egyezősége a földhivatali nyilvántartással összevetésre került. Az 

ingatlanvagyon tartalmának részletes felülvizsgálatát követően, a hitelesség és a jogszabályi 

kötelezettségek maradéktalan betartása érdekében készítette el a jegyző a módosítási 

javaslatot.  

Az előterjesztés részletes, tartalmazza az előzetes hatásvizsgálatot, a jogszabályi 

hivatkozásokat, valamint a mellékleteket.   

Korábban tárgyaltak már erről. Ismert, hogy forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, és 

forgalomképtelen törzsvagyoni besorolást lehet adni a vagyontárgyaknak. Ezen besorolást 

kellett most felülvizsgálniuk, hiszen indokolt volt a hitelátvállalás megszűnése miatt. 

A polgármester megadja szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

ülésén megtárgyalta az előterjesztést, a rendelet megalkotását javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 

jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításávalkéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015.(XII.11.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti  

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló  

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

módosításáról 
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(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására.  

Apolgármester elmondja, hogy a 2015. évről szóló költségvetést a 2/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület.A költségvetés fő összege 

bevétellel kiadással egyezően 1.334.780.000,- Ft volt. A költségvetés módosítására eddig 

kétszer került sor. Jelen előterjesztésben 164.871.000,- Ft módosítási javaslatot terjesztenek 

elő. A módosítással a költségvetés fő összege bevétellel, kiadással egyezően 2.174.764.000,- 

Ft-ra módosul.  

A költségvetés módosítását indokolják:  

 a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése, 

 központi támogatások, 

 olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással 

A költségvetés 1. módosításával a költségvetés fő összege 1.334.780.000,- Ft-ról 

1.947.125.000,- Ft-ra változott, ami 45,9 %-os növekedést jelent. 

A költségvetés 2. módosításával a költségvetés fő összege 62.768.000,- Ft-tal nőtt 

1.947.125.000,- Ft-ról 2.009.893.000,- Ft-ra változott, ami az eredeti előirányzathoz 

viszonyítva 50,6 %-os növekedést jelentett. 

A költségvetés 3. módosításával az előirányzat 2.174.764.000,- Ft-ra nő, ami az eredeti 

előirányzathoz nézve 62,9 %-os emelkedés. 

Jelen módosítás döntően az önkormányzat gazdálkodási körében vált szükségessé, ott a 

módosítási javaslat 158.645.000,- Ft. A Közös Hivatalnál nő az előirányzat 5.094.000,- Ft-tal, 

a Dévaványai Általános Művelődési Központnál pedig szintén növekedés van 1.132.000,- Ft. 

Összegezve a bevételek mindösszesen előirányzata egyenlegében a módosítási javaslat szerint 

164.871.000,- Ft-tal nő, így a fő összeg 2.009.893.000,- Ft-ról 2.174.764.000,- Ft-ra változik 

az előterjesztésben részletezettek szerint.  

A K jelű táblázatban a módosítási javaslat a bevétellel egyezően 164.871.000,- Ft-ra 

vonatkozik, amely az előterjesztésben szintén részletezve van.  

A 2015. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben harmadik alkalommal kerül sor.  

Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 1.334.780.000,- Ft volt. A 

jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 2.174.764.000,- Ft-ra módosul. A 

növekedés 62,9 %. 

A javaslat elfogadásával a 2015. évi költségvetési rendelet fő összege2.009.893.000,- Ft-ról 

2.174.764.000,- Ft-ra módosul. 

A polgármester megadja szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

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

bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést, a rendelet megalkotását javasolják a testület 

felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 

 

 

Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

17/2015.(XII.11.) önkormányzati rendeletét 

 

az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

8. Napirendi pont 

 

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

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbításával kapcsolatos.  

A polgármester elmondja, 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 létrehozandóhulladékgazdálkodási rendszer felállítása a DAREH 

szervezetén belül folyamatos előkészítés alatt áll. A jogszabályi módosítások, valamint a 

társuláson belüli tagi nézetkülönbségek akadályozzák a folyamatos előrehaladást.  A projekt 

fizikai lezárása várhatóan még ez évben megtörténhet. A rendszerszintű működés elindulása 

viszont csak a következő év második felétől valószínűsíthető.   

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

DAREH hulladékgazdálkodási szervezetének üzemeltetési koncepcióját, az üzemeltetésre 

vonatkozó 5 éves kötelezettségvállalást felvállalta. 

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2015. december 31-én 

lejár, a közszolgáltatás folyamatos fenntartásáról az új rendszer felállásáig is gondoskodni 

szükséges. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 26-án tartott ülésén 

Fekete József ügyvezető felé kifejezte azon szándékát, hogy a GyomaközszolgKft-vel 

fennálló közszolgáltatási szerződést további egy évre meghosszabbítani kívánja.     

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – ülésükön felmerült a 

közös szerződésbontás kérdése, ha év közben mégis megkezdené szolgáltatását a DAREH 

rendszer. Kérdés, hogy milyen határidővel legyen felmondható a szerződés? 

Elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a GyomaközszolgKft-vel fennálló 

közszolgáltatási szerződést további egy évre hosszabbítsák meg.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Földi Imrének a javaslat ismertetését.  

A szerződés idejét javasolja módosítani, 1 éves időtartamról csökkentsék azt 6 hónapra. 

Amennyiben a DAREH mégsem tudja megkezdeni szolgáltatási tevékenységét a második fél 

évtől, úgy az Önkormányzat fél évvel meghosszabbítaná a GyomaközszolgKft-vel kötött 

szolgáltatási szerződését. 

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

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy 6 hónapra szóló közszolgáltatási szerződést kössenek a 

Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a települési hulladékkezelési 

közszolgáltatás 2016. első félévben történő ellátására kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

393/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékkezelési 

közszolgáltatási szerződést köt a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) a települési hulladékkezelési 

közszolgáltatás 2016. január 1. – 2016. június 30. közötti időszakra történő 

ellátására.   

 

Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

   Gyuricza Máté műszaki előadó 

Melléklet: 1 db hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név: DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Cím: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Törzskönyvi azonosító: 725327 

Adószám: 15725321-2-04 

KSH azonosító (statisztikai számjel): 15725321-8411-321-04 

Bankszámlaszám: 10402142-49564855-56551002 

Számlavezető pénzintézet: K & H Bank 

Képviseli: Valánszki Róbert polgármester, 

 

mint a közszolgáltatás teljesítését elrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

másrészről  

 

Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. 

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.  

Cégjegyzékszám: 04-09-007188 

KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04 

KÜJ azonosító:101 959 814 

KTJ azonosító: 101 705 153 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/5671-12/2013. 
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Hulladékgazdálkodási minősítési besorolás: B/1 

Adószám: 13794602-2-04 

Bankszámlaszám: 11733120-20015453 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

Képviseli: Fekete József ügyvezető 

 

mint a közszolgáltatás ellátására kötelezett (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: 

Közszolgáltató) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kötelezettsége tárgyában 2013. 

december 23. napján aláírt Közszolgáltatási Keretszerződés, továbbá a 2016. január 1.-2016. 

június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó, e szerződésben rögzített feltételek szerinti 

kiegészítésekkel, a következők szerint állapodnak meg: 

 

I. Pénzbeli támogatás 

1) Az Önkormányzat az elrendelt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséhez a közszolgáltatási keretszerződésben szabályozottak szerinti támogatást 

(kompenzáció) nyújthat a Közszolgáltatónak. 

 

2) A támogatás mértékét Előirányzott Kompenzációs Terv-ben kell meghatározni, a Terv 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület jogosult rendelkezni. 

 

 

3) Az Előirányzott Terv elfogadásáig bázisként a 2015-ben keletkezett teljesítéseket kell 

figyelembe venni.  

 

4) Előirányzott Kompenzáció mértékének meghatározása: a Közszolgáltató 2016. évi 

elfogadott üzleti tervének megfelelően kalkulált nettó összeg, melynek alapja a 

Közszolgáltató által, önköltségszámítással alátámasztva tervezett és javasolt éves díj. 

 

5) Az Előirányzott Kompenzáció folyósítása negyedévente történik a Közszolgáltató által 

megjelölt folyószámlára való utalással, az átutalást a következő hónap 15. napjáig kell 

teljesíteni.  

 

II. Támogatás felhasználása 

Az Előirányzott Kompenzáció a hulladék végleges lerakása (hulladékkezelő) nettó 

költségének finanszírozásához használható fel. 

 

III. Teljesítmény tanúsítása 

A teljesítmény mérésére Közszolgáltató ügyfél elégedettségi felmérést (kérdőíves) értékelést 

köteles végezni, az éves beszámoló keretében pedig az eredményekről beszámolni.   

 

IV. Természetbeni támogatások 

Az Önkormányzat a Rendelet 3.§ (1) bekezdése c.) pontjában meghatározott Közszolgáltatói 

feladat teljesítéséhez természetben nyújtandó támogatást biztosít. A papír és műanyag 

csomagolási hulladékok szelektív gyűjtéséhez 2000 db 120 liter űrtartalmú átlátszó színű 

gyűjtőzsákot bocsát a Közszolgáltató rendelkezésére.  
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V. Közszolgáltatási kötelezettség időtartama 

A Közszolgáltató a Keretszerződésbe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2016. 

január 1-jétől 2016. június 30-ig köteles ellátni. 

  

VI. Közszolgáltatási díj 

A közszolgáltatási díj mértékét a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell 

megállapítani. 

 

VII. Nyilatkozatok 

1) A Felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

tv. 9.§ (1) kb.) pontjában meghatározott szervezet, így a megkötésre kerülő 

közszolgáltatási szerződésre a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni.  

 

2) Felek kijelentik, hogy ezen támogatást biztosító közszolgáltatási szerződés az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 

közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való 

alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat 

előírásainak megfelel. 

 

3) Felek kölcsönös megelégedés esetén nem zárják ki a szerződés időtartamának 

meghosszabbítását. 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással 

rendelkeznek. 

 

Dévaványa, 2015. december                             nap 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………. 

 Valánszki Róbert          Fekete József 

    polgármester                       ügyvezető  

 

 

A kötelezettség vállalást ellenjegyzem: 

 

 

 

……………………………………………. 

Faragóné Barz Krisztina 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

          Gazdálkodási Irodavezető 
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9. Napirendi pont 

 

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

temetői díjak felülvizsgálatával kapcsolatos.  

Elmondja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény előírja, hogy 

az önkormányzatnak évente felül kell vizsgálnia temetői szolgáltatási díjakat. 

A törvény 40. § (5) bekezdése értelmében, a települési önkormányzat képviselő-testülete, a díj 

megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek 

véleményét. 

A köztemető üzemeltetőjét - Pietas Kft. - javaslattételi jog illeti meg a díjváltoztatás 

előterjesztésére a Közszolgáltatási Szerződés III. fejezet (1) o. pontjában foglaltak szerint. 

A Hivatal részéről felkérték a köztemető üzemeltetőjét, hogy amennyiben az indokolt tegyen 

javaslatot a lehetséges díjmódosítással kapcsolatban. Véleménye szerint a jelenlegi árak 

módosítást nem tartja okszerűnek, az ezzel kapcsolatos előterjesztői jogával nem kívánt élni.  

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 

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

bizottság atemetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) 

bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve a jelenleg hatályos díjakat 

megvizsgálva a díjakon változtatást nem javasol. 

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 azzal, hogyatemetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § 

(3) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségüknek eleget téve a jelenleg hatályos 

díjakat megvizsgálva a díjakon ne változtassanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

394/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete atemetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálati 

kötelezettségének eleget téve a jelenleg hatályos díjakat megvizsgálta és a díjakon 

változtatni nem kíván. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

 

 

10. Napirendi pont 

 

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

aPszichológiai rendelés ellátásáról döntéshozatal.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat telephely-koordinátora 

Bogya Istvánné azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a településen élő 

lakosság részére a pszichológusi tanácsadást 2016. január 1-től havonta 3 alkalommal 

biztosítani szíveskedjen. 
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A pszichológiai ellátás jelenleg 2015. december 31-ig van biztosítva önkormányzati és 

intézményi finanszírozással. Javaslata, hogy a döntést halasszák el, mivel a szociális ellátó 

rendszer átalakítása miatt 2016. január 1-től a pszichológusi feladatokat a gyermekek 

ellátásában a járási Gyermekjóléti Központok végzik, azonban a felnőttek és az alapellátásban 

részesült gyermekek vonatkozásában a pszichológusi ellátást a törvény nem szabályozza.  

Elmondja, hogy beszélt Mraucsik Lajosnéval, a Térségi Szociális Gondozási Központ 

intézményvezetőjével, aki elmondta, hogy a korábban náluk dolgozó pszichológussal a 

szerződést közös megegyezéssel felbontották, keresik az utódját. A polgármester javasolta 

Dobóvári Béla alkalmazását, aki Dévaványán is ellátja ezt a feladatot. 

Véleménye szerint azután hozzanak döntést ez ügyben, miután ismertté válik a finanszírozási 

keret, és hogy abból mennyi óraszám illeti meg Dévaványát. 

Dobóvári Béla okleveles pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus –aki 

jelenleg is ellátja ezt a feladatot –vállalná a rendelést óránként bruttó 6.000,- Ft-ér havonta 

3x8 órában, melynek költsége 2016. évben 1.728.000,- Ft lenne. Jelenleg havi 4 x 8 órában 

látja el feladatát Dévaványán.  

Miután ismertek lesznek a finanszírozott óraszámok, azután térjenek erre vissza, hogy plusz 

mennyi óraszámban tudják foglalkoztatni. Ha a 3 x 6 óra belefér a keretbe, plusz 6 órát 

mindenképp meg kellene finanszírozniuk, így 4 x 6 órában rendelne a településen havonta. 

Várják meg a döntéssel, amíg Mraucsik Lajosné intézményvezető egyeztet a doktor úrral, 

hogy reális döntést tudjanak hozni. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy e témában a mai ülésen ne döntsenek kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a döntést elhalasztja. 

 

 

 

11. Napirendi pont 

 

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

aDévaványa, Csordajárási út (hrsz.: 2519, hrsz.: 0962/1) útépítésére vonatkozó kérelem 

megtárgyalása.  

A polgármester elmondja, hogy Földesi Ferenc Dévaványa, Szeghalmi u.115.sz. alatti lakos 

azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a tulajdonát képező tanyás 

ingatlanig (Csordajárási út) szilárd útburkolat kiépítését támogassa.  

A polgármester kéri ezen döntést elhalasztását is, mivel Földesi úr jelezte az ajánlatok 

beérkezése után, hogy tervezzék, gondolják át jobban. Az útépítéshez természeti és anyagi 

hozzájárulást biztosít, csatolt kérelme szerint 10 millió Ft-ot és mellette földmunkavégzést. A 

Vidékfejlesztési Operatív Programban várható olyan pályázat kiírása, mellyel lehetőség lesz 

kül- és belterületi utaknak az elkészítésére. Megpróbálnak majd pályázati forrást is 

hozzátenni. 

Amikor indokolttá válik a döntés, vissza fognak rá térni, most ne hozzanak róla határozatot. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy e témában a mai ülésen ne hozzanak döntést kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a döntést elhalasztja.   

 

 

 

12. Napirendi pont 

 

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

egy tájékoztató anyag a DKEF 2015. évi tevékenységéről. 

A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DKEF) 

2015. május 11-én alakult 11 tagszervezet bevonásával. A tagok a DKEF elnökének Mile 

Lajos alpolgármestert, társelnökének Ignácz László rendőr századost, titkárának Hosszú 

Szilvia pályázatíró referenst választották. A tagsági ülések jegyzőkönyveit Korán Nóra vezeti. 

A májusi alakuló ülés óta eltelt időben további 2 rendes ülés került összehívásra szeptember 

1-én és december 3-án.  

A szeptemberi tagsági ülésre Körömi János regionális KEF tanácsadó is elfogadta a 

meghívást, aki az NDI általános működéséről tartott tájékoztatót. 

A vezetőség legfontosabb feladata a rendes ülések összehívásán túl a Helyi Drogstratégia és a 

DKEF arculat elkészíttetése volt. 

A polgármester megadja a szót Mile Lajos részére. 

Mile Lajos a DKEF elnöke – elmondja, több rendezvényen képviselte szervezetüket. 2015. 

október 8-án Gyomaendrődön a Járási Hivatal épületében a Békés Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetője, Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok tartott Járási Közbiztonsági 

Egyeztető Fórumot, később személyes egyeztetésre is sor került. 15-én Szentesen Dr. Zacher 

Gábor toxikológus tartott előadást, majd október 19-én Szegeden Farkas Attila család- és 

párterapeuta tartott drog prevenciós beszélgetést. Ezt követően november 9-én Dr. Vekerdy 

Tamás Békéscsabán tartott előadásán vett részt, november 11-én pedig Dr. Zacher Gábor 

Szeghalmi előadásán. December 9-én Körömi János úr meghívására a Békésen megrendezett 

„Drogtükör” című konferencián vett részt.  Itt azt a tájékoztatást kapta, hogy 9 járási KEF 

működik, ebből egy megyei és egy városi szintű, utóbbi Dévaványán. 

A DKEF helyi jelentőségű programokon is szerepelt: június 24-én, a kábítószer ellenes 

világnapon „Legyen más a szenvedélyed” szlogennel alternatív foglalkozásokon vettek részt, 

szeptember 18-án, az Autómentes Napon pedig Boda Ferencné védőnő segítségével DKEF 

logójával ellátott kitűzőket osztogatták.  

Több helyi és térségi médiában megjelent szervezetük. Tájékoztató cikket jelentettek meg a 

Dévaványai Hírlap júniusi, augusztusi és decemberi számában, a BEOL.hu internetes 

hírportálon június 2-án és október 21-én, a Békés Megyei Hírlap LXX. évf. 248. számában, 

valamint a Csabai Aktuális V. évf. 26. számában. 

Reményei szerint jövőre még több helyen és még nagyobb visszhanggal jelen tudnak lenni, 

melyhez a tagszervezetek és az önkormányzat támogatását is kérik. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt Kábítószer 

Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására (pályázat kódja: KAB-

KEF-15) című felhíváson. 

A pályázat egyik és talán legfontosabb célja a Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv 

elkészítése és Képviselő-testület általi elfogadtatása volt. A megalapozott stratégia elkészítése 

érdekében szeptember és október hónapban 310 érintett korú gyermek, 4 intézmény és a 

rendőrség megkeresésére és kérdőíves megkérdezésére került sor. Ennek alapján készült el 

Dévaványa Város Önkormányzata Helyi Drogstratégiája és Cselekvési Terve. Az adatok 
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részletesek, melyekből látható, hogy az energiaital fogyasztása súlyosan jelen van a diákok 

körében, napi szinten fogyasztják azt.  

A felmerülő javaslatokat szívesen veszik, amelyek a működésüket segíthetik. Ennyiben 

kívánta kiegészíteni a leírtakat, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a tájékoztatást a DKEF elnökének. 

A polgármester megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére. 

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

hogy a bizottság javasolja a Kábítószer Egyeztető Fórum 2015. évi beszámolóját elfogadásra 

a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja aKábítószer Egyeztető Fórum 2015.évi beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

395/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kábítószer Egyeztető Fórum 

2015.évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester –megadja a szót Németi József bizottsági elnök részére. 

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

hogy a bizottság javasolja elfogadásra a testület felé a Helyi Drogstratégiát és Cselekvési 

Tervet.  

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Németi Józsefnek a javaslat ismertetését.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Helyi Drogstratégiát és Cselekvési Tervetkéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

396/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Drogstratégiát és 

Cselekvési Tervet elfogadja. 

 

Felelős: Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: azonnal 
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13. Napirendi pont 

 

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

az önkormányzat tulajdonát képező 28,1431 ha nagyságú földterületeken termelt kukorica 

értékesítéséről való döntés meghozatala. 

Az önkormányzati földterületeken szárítás és tisztítás után 38,38 tonna kukorica termett, 

melynek jelenlegi tőzsdei ára – 43.000,- Ft/tonna+ÁFA – indokolttá teszi, hogy azt a mostani 

viszonyok mellett pályáztatás útján értékesítsék, így mentesülne az önkormányzat a további 

tárolási költségek megfizetése alól is. 

A határozati javaslat két verzióban készült el. Az „A” verzió szerint még ne értékesítsék a 

megtermett kukoricát, a „B” verzió szerint pedig adják el, ebben az esetben meg kell 

határozni az eladási árát, amely javaslata szerint a jelenlegi tőzsdei ártól eltérően 45.000,- 

Ft/tonna+ÁFA legyen. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a„B” határozati javaslatban foglaltakat – amelyet felolvas a jelenlévők  

számára – kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

397/2015.(XII.10.)Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíteni 

kívánja az önkormányzati földterületeken termesztett 38,38 tonna kukoricát. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az értékesítési eljárás pályázati úton 

történő lefolytatásával. Az értékesítési eljárás lefolytatásához az induló árat 45.000,- 

Ft/tonna+ÁFA összegben határozza meg. 

 

Felelős:    Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  2015. december 16. – az ajánlattétel benyújtására –  

 

 

 

14. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő napirendi pontra, amely az Országos 

Mentőalapítvány kérelmének megtárgyalása. 

Elmondja, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelemmel fordult a 

Képviselő-testület felé. 

Az Alapítvány a Szeghalom Mentőállomás mentőautóit szeretné újabb, korszerűbb 

mentéstechnikai eszközökkel felszerelni, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy 

lehetőségeikhez mérten támogassák az Alapítvány célját. Az Alapítvány a támogatási 

kérelemben konkrét összeget nem jelölt meg. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Kanó József részére. 

Kanó József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – az Alapítvány 

kérelmét legutóbb is támogatták, javasolja, hogy 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak részükre. 
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Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a képviselő javaslatát. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány részére az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

398/2015. (XII.10.) Dv. Kt.hat.  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azOrszágos 

Mentőszolgálat Alapítvány (székhelye: 1182 Budapest, Királyhágó u. 70., levelezési 

címe: 1704 Budapest, Pf.: 131, elnöke: Kónya Zoltán) részére 50.000 ,-Ft támogatást 

nyújt a Szeghalom Mentőállomás mentőautóinak újabb, korszerűbb mentéstechnikai 

eszközökkel való felszereléséhez.  

A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a 

Tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2016. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

  Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a 

Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért támogatási kérelme. 

Elmondja, hogy a Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért támogatási kérelemmel 

fordult a Képviselő-testület felé. 

Az óvodák udvarai jelenleg nem felelnek meg az európai uniós elvárásoknak, ezért szükséges 

lenne a felújításuk. A felújítás során udvari kiegészítő eszközöket szeretnének vásárolni, ezért 

kérik a Képviselő-testületet, hogy 150.000,- Ft-tal támogassák az eszközvásárlást.  

A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért azzal, hogy a Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért Alapítvány 

részére 150.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

399/2015.(XII.10.) Dv.Kt. hat. 

 

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

Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért (székhelye: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2., 

elnöke: Dékányné Kőszegi Anna) részére 150.000,- Ft támogatást nyújt udvari 

kiegészítő eszközök vásárlására. A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 

2015. évi költségvetésének a Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása 

előirányzata terhére biztosítja. 

A civil szervezet a támogatás összegével legkésőbb 2016. január 31-ig számla 

ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 

elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 

támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 

a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 

támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon, és a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

  Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek 

bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megadja a szót Kiss Károly részére. 

Kiss Károly alpolgármester – kérdése Czeglédi Tündéhez, a Strandfürdő szakmai 

koordinátorához, hogy a korábban a Dévaványai Hírlapban megjelentekhez hasonló 

kedvezmény van-e jelenleg a Strandfürdőnél? 

Czeglédi Tündea Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, Mikulás nap 

alkalmából is volt akció, illetve kézműves foglalkoztatást is tartottak. Az akció keretén belül, 

aki úszójegyet vásárolt, az ingyen vehette igénybe a szauna szolgáltatást. Ezt az akciót 

minden hétvégére tudják biztosítani. 

Kiss Károly alpolgármester – van-e olyan lehetőség, hogy egy család kilátogatása esetén a 

gyermeknek ne kelljen fizetni, 6 éves kor felett sem? 

Valánszki Róbert polgármester – a feltett kérdésre reagálva elmondja, hogy ez már a 

Képviselő-testület hatásköre. 

Kiss Károly alpolgármester – véleménye, hogy pozitív benyomást kelt a lakosságban, ha 

vannak kedvezmények. 

Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy a Dévaványai Hírlap decemberi számában 

megjelent-e az úszójegy+szauna használatra vonatkozó akció? 

Czeglédi Tündea Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, a hírlapban 

nem jelent meg, de kiplakátolták, illetve az interneten és a Strandfürdő facebook oldalán is 
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hirdetik az akciót. A Dévaványai Hírlapba csak a csontsűrűségi vizsgálatról szóló felhívás 

került be. 

Kiss Károly alpolgármester – megköszöni a tájékoztatást. 

Jelezi Feke László műszaki irodavezető felé, hogy a Petőfi- és Dózsa György utca 

kereszteződésében az aszfaltburkolat összetört. Amennyiben az időjárás engedi kéri, hogy 

javítsák ki, hiszen tört beton alapanyaguk van. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, dolgoznak az előkészítésén. Meg fogják 

becsülni a munkálatok költségeit. Amennyiben nem haladja meg az 1.000.000,- Ft+ÁFA árat, 

akkor a polgármester dönthet róla, amennyiben meghaladja azt, úgy a testületnek kell 

döntenie róla.  

Ebben az évben már nem valószínű, hiszen a szükséges munkagép nincs megfelelő 

állapotban, nem alkalmas a munkavégzésre. 

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a munkagép javításra szorul, melyeknek 

mértéke indokolttá teszi, hogy inkább cseréljék le. Jelenleg hirdetés alatt áll. 

A polgármester megkérdezi, van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

Megadja a szót Németi József részére. 

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

kérést tolmácsol Feke László felé, amely szerint a Szeghalom- és Bánomkertutca 

kereszteződésnél az útpadkát fel kellene tölteni. 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, folyamatosan kijárják a járművek, de 

folyamatosan feltöltésre is kerül. A Szeghalmi utca több kereszteződésének javítását is 

jelezték már a lakosok. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elmondottakat. 

Megadja a szót Varga Istvánné részére. 

Varga Istvánné az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság tagja – szeretettel meghívja a 

képviselőket a Települési Értéktár „DÉVAVÁNYA ÉRTÉKEI” című kiállítására, amely 

megyei felkérés alapján kerül megrendezésre. Az értéktárba történő javaslatokat is szívesen 

fogadják.  

Valánszki Róbert polgármester – mindenki nevében megköszöni a meghívást. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 

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

 
A polgármester megköszöni a képviselők, a hivatali dolgozók ez évi munkáját, a 

tévénézőknek, hogy figyelemmel kísérték az eseményeket. Mindenkinek Békés karácsonyi 

ünnepeket és örömökben gazdag Boldog új évet kíván.  

 

Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági 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 ülésidejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
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A zárt ülés anyaga az I-1/10-14/2015. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-18. 

oldallal bezárólag. 

  

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

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

figyelmét, az ülést 16
45

órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 

 


