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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 6-án
megtartott rendkívüli ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.
Jelen vannak:

Pap Tibor
dr. Ágoston Sándor
Horváth László
Földi Imre
Dékány József
Kondacs György
Csatári Lajos
Nyuzó Marietta
Kanó József
Pihurik Katalin
Földesi Zoltán
Balogh Csilla
Valánszki Róbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző

Távol maradt:

Novák Imre
Kiss Gábor
Kiss Károly

alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Erdeiné Mucsi Márta az
Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház intézményegység-vezetője.
Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin
Pap Tibor polgármester – üdvözli rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy Novák Imre, alpolgármester, Kiss Gábor képviselő és Kiss Károly képviselő
jelezték, hogy az ülésen nem tudnak jelen lenni.
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 11
fő.
A polgármester a napirend ismertetésére tér át.
Napirendi javaslat:
1. A 2008. március 1-jén bekövetkezett viharkárok helyreállításával kapcsolatos
intézkedések megtétele.
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-

A kárt szenvedett magán lakóépületek tulajdonosaiknak kárenyhítéséhez
nyújtandó
állami
támogatás
felhasználása
szabályainak
figyelembevételével az ezzel kapcsolatos önkormányzati rendelet
megalkotása.
Előadó: Csatári Terézia igazgatási irodavezető

-

Vis maior igénybejelentéssel kapcsolatos döntéshozatal az előzetes
felmérés adatainak felhasználásával.
Előadó: Pap Tibor polgármester

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló
napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Határozat:
92/2008.(III.6.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. március 6-án tartandó
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A 2008. március 1-jén bekövetkezett viharkárok helyreállításával kapcsolatos
intézkedések megtétele.
-

A kárt szenvedett magán lakóépületek tulajdonosaiknak kárenyhítéséhez
nyújtandó
állami
támogatás
felhasználása
szabályainak
figyelembevételével az ezzel kapcsolatos önkormányzati rendelet
megalkotása.
Előadó: Csatári Terézia igazgatási irodavezető

-

Vis maior igénybejelentéssel kapcsolatos döntéshozatal az előzetes
felmérés adatainak felhasználásával.
Előadó: Pap Tibor polgármester

Pap Tibor polgármester – ismerteti Bajnai Gordon Önkormányzati és Területfejlesztési
Miniszter levelét a jelenlévőkkel.
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester elmondja, hogy a károk helyrehozatalának segítése érdekében készült egy
rendelet tervezet.
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a rendelet szabályozása azonos az ÖTM-től érkezett
levélben megfogalmazottakkal.
A jegyző elmondja, hogy a rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre,
akiknek a lakóházában a 2008. március 1-2-án végigvonuló vihar kárt okozott, és a lakhatását
vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes megoldani.
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A hatáskörét a Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át a
rendeletben.
A jegyző részletesen ismerteti a rendelettervezetbe foglaltakat.
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – kérdése, hogy a természetbeni
juttatások értékét ki és hogyan állapítja meg?
Pap Tibor polgármester – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy a műszaki iroda munkatársai
készítik az ezzel kapcsolatos anyagot, amely alapján kerül megállapításra a juttatás.
A polgármester megadja a szót Horváth László képviselő részére.
Horváth László képviselő – kérdése azok a lakosok, akik magánszemélyektől vásároltak
cserepet és nem rendelkeznek számlával, azok részére hogyan történik a kifizetés, vagy
elszámolás?
Pap Tibor polgármester – elmondja nagy problémát jelent, ha valaki nem rendelkezik
számlával, nem tudják kezelni.
A polgármester megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére.
Csatári Lajos képviselő – kérdése, hogy mekkora az összesített kár értéke?
Pap Tibor polgármester – elmondja, hagy a magántulajdonban lévő ingatlanokban 63,2
millió forint a kár, a közületi ingatlanokban pedig 10 millió forint.
Csatári Lajos képviselő – kérdése, hogy Székelykeresztúr települést értesítették-e a
sajnálatos eseményről, valamint kértek-e segítséget?
Pap Tibor polgármester – elmondja, a testvértelepülés tud a sajnálatos eseményről,
együttérzésüket fejezték ki. A polgármester elmondja azt is, hogy senkitől sem kértek
segítséget, de annak ellenére érkeztek támogatások.
Csatári Lajos képviselő – kérdése, a biztosító társaságok hogyan kezelik az ügyet?
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a tapasztalat elég vegyes.
Több biztosító társaság gyorsan intézkedett, felmérték a kárt, utalták a károsultak részére az
általuk megítélt összeget. Voltak olyan biztosító társaságok, amelyeket el sem tudtak érni.
Megjegyzi, hogy nagyon alacsony kártérítési összegeket állapítanak meg.
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.
Kanó József képviselő – kérdése, hogy az utcára kirakott törött cserepek hová lesznek
elszállítva és ki végzi a szállítást?
Pap Tibor polgármester – elmondja, volt olyan külterületi ingatlan tulajdonos, aki
megkereste azzal, hogy a törött cserepeket úttöltésnek kiszállítja, saját költségén. Elmondja
még, hogy a téglagyárhoz is ki lehet szállítani, útalapba újrahasznosíthatók.
A polgármester megadja a szót Földesi Zoltán képviselő részére.
Földesi Zoltán képviselő – javaslata, hogy a tervezet 5. § j) pontjába bele kellene fogalmazni
azt, hogy ha 90 napig nincs rendezve a tartozás, akkor kerül a jelzálogjog bejegyzésre.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a támogatási szerződés megkötésekor az
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre vonatkozóan a támogatottnak nyilatkozni kell
arról, hogy hozzájárul a bejegyzéshez.
A polgármester javasolja, hogy határozzanak meg egy összeghatárt, amelytől bejegyzésre
kerül a jelzálogjog, véleménye, hogy ezen összeg 50.000,- Ft legyen.
A polgármester megadja a szót Földesi Zoltán képviselő részére.
Földesi Zoltán képviselő – meglátása, hogy több lakosnak is jogi segítségnyújtásra lenne
szüksége (biztosítók ügye, saját ügyében nem tud eljárni stb.), ebben az ügyvéd úr segítségét
kellene kérni.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.
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Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a Családsegítő-Szolgálatnál ezt a szolgáltatást
ingyenesen igénybe vehetik a lakosok. Gyomaendrődről jár ki kéthetente az ügyvédnő, aki
jogi segítséget nyújt.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.
dr. Ágoston Sándor képviselő – javasolja, hogy az érintetteket tájékoztassák az igénybe
vehető támogatási lehetőségekről.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a listán szereplő családok mindegyikét tájékoztatni
fogják levél formájában.
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki elfogadja a rendelettervezetet azzal, hogy az 5. § (1) bekezdés j) pontja a
következőképpen szóljon „a tulajdonos nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat javára a kapott támogatás mértékig és erejéig elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzésre kerüljön a lakóépületére földhivatali ingatlan-nyilvántartásba, amennyiben a
kapott támogatás összege meghaladja az 50.000,- Ft-ot” kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja Dévaványa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2008.(III.06.) ör. rendeletét
Dévaványa településen 2008. március 1-2-án végigvonuló vihar által lakóingatlanokban
okozott károk helyrehozatalának érdekében nyújtandó támogatás szabályairól
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Erdeniné Mucsi Márta részére.
Erdeiné Mucsi Márta az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház
intézményegység-vezetője – elmondja, hogy egy jótékonysági est megszervezését tervezik két
héten belül. A befolyt összegből a rászorult lakosok részére lehetne támogatást nyújtani.
A művészeti iskola diákjai, pedagógusai állítanak össze műsort, amelyet belépődíj
megfizetésével lehet megnézni. A belépődíjból befolyt összeget lehet a támogatottak
megsegítésére fordítani.
A képviselő-testület támogatását kéri az elmondottak tekintetében.
Pap Tibor polgármester – a jótékonysági est lebonyolításának akadályát nem látja.
A képviselők egyetértenek a kezdeményezéssel.
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy több helyről érkezett támogatás:
- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
1 millió forintot,
- Agrodéva Kft.
500 ezer forint,
- Magánszemélyektől
110 ezer forint,
- Pietas Kft.
200 ezer forint,
- MSZP szeghalmi irodájától
20 ezer forint,
- a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány számlájára
52 ezer forint.
A polgármester elmondja, hogy a TÖOSZ-tól érkezett egy együtt érző levél, valamint
tájékoztatták arról, hogy 1 millió forint támogatást szavaztak meg a Szövetség szolidaritási
számlája terhére.
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A polgármester tudomása szerint még fognak érkezni pénzbeli támogatások. Megjegyzi, hogy
eszköz felajánlások is voltak.
A polgármester elmondja, hogy a károk felmérése megtörtént.
13 önkormányzati ingatlanban 5.250 eFt értékű kár keletkezett.
Javasolja, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz (Szeged) a helyreállítási
munkák elvégzésének fedezetére vis maior igényléssel forduljanak.
Az igényelt összeg: 5 millió forint, melyből 2,5 millió forintot kérjenek előlegként.
A 250 ezer forintot pedig saját erőből biztosítsák.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyreállítási
munkák elvégzésének fedezetére vis maior igényléssel forduljanak kéri, az kézfelnyújtással
jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
93/2008.(III.6.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior
igényléssel fordul a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz (Szeged)
Dévaványa településen 2008. március 1-2-án végigvonuló vihar által az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk helyreállítási munkái
elvégzésének fedezetére.
Az igényelt összeg:
ebből:
Előleg formájában igényelt összeg:

5.000.000,- Ft
2.500.000,- Ft

A képviselő-testület megbízza a műszaki irodát, hogy támogatási igényt nyújtsa be.
Lengyel László műszaki ügyintéző
Felelős:
Határidő: 2008. március 20.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése?
Megállapítja, hogy több előterjesztés nincs.
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1625 órakor bezárja.
- Kelt mint az első oldalon -

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

