I-1/20/2009. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 2-án
megtartott rendkívüli ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.
Jelen vannak:

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

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

Távolmaradt:

Horváth László
Kiss Gábor
Kiss Károly

képviselő
képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin
Meghívottak: Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Szűcsné
Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Lengyel László
műszaki ügyintéző, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Dr. Kulcsár László
ügyvéd.
Pap Tibor polgármester – üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy Kiss Gábor, Kiss Károly, valamint Horváth László képviselők jelezték, hogy
a mai ülésen más egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:
11 fő.
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át.
Napirendi javaslat:
1. „Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a Dévaványai ÁMK-ban”
című TÁMOP – 3.1.4-08/2-2009-0068 jelű pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása.
Előadók: Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató
2. Bejelentések.
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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.
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:
345/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. szeptember 2-án tartandó
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a Dévaványai ÁMK-ban”
című TÁMOP – 3.1.4-08/2-2009-0068 jelű pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása.
Előadók: Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató
2. Bejelentések.

1. Napirendi pont
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Pedagógusok
módszertani kultúrájának korszerűsítése a Dévaványai ÁMK-ban” című TÁMOP – 3.1.408/2-2009-0068 jelű pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása.
Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Szathmáry Péter ügyvédet,
hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízták meg, a projekt menedzser Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető, a megvalósító intézmény az ÁMK igazgatója Balogné Berényi
Erzsébet, akik a napirend előadói.
Az előterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság is véleményezte ülésén, amely véleményt a
bizottság elnöke ismertetni fog a jelenlévőkkel.
A polgármester megadja a szót Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési
tanácsadó részére.
Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó – köszönti az ülésen
megjelenteket.
Elmondja, hogy a testület által elfogadott ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítőben
megjelentették.
Az ügyvéd elmondja, hogy ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőre, 2009.
augusztus 19. 0900 óráig 3 ajánlat került benyújtásra.
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógia Szakmai és
Szakszolgálat (5000 Szolnok, Mária u. 19., Fax: 56/510-711).
bruttó ajánlati ár: 15.243.000,- Ft
- Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33.,
Fax: 79/520-931)
bruttó ajánlati ár: 13.712.000,- Ft
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-

Consilium-Tender Kft. (4024 Debrecen, Klapeida u. 10. II/6., Fax: 52/541-474) által
képviselt közös ajánlattevők
bruttó ajánlati ár: 11.304.000,- Ft

Elmondja, hogy mindhárom pályázó részére hiánypótlási felhívás került kiküldésre 2009.
augusztus 24-én.
A Consilium-Tender Kft. a hiánypótlást a megadott határidőig nem teljesítette (2009.
augusztus 28. 10.00 ). Így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógia
Szakmai és Szakszolgálat, valamint a Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központja ajánlatát kellett elbírálniuk.
Elmondja, hogy az első négy értékelési szempont matematikai módszerrel megadásra került.
Az ötödik részszempontba egy kis szakmaiságot vittek, hosszas egyeztetés után úgy
döntöttek, hogy az ÁMK igazgatója Baloghné Berényi Erzsébet, az óvoda intézményegység
vezetője Diósné Ambrus Erzsébet, valamint Csatári Terézia alkotta bizottság értékeli az
ajánlatok azon részét, ahol kérték, mutassák be a teljesítés szakmai feltételeit és elképzeléseit.
A szakmai bizottság javaslata szerint a bizottság a Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja ajánlattevőt javasolta az első helyre, míg a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógia Szakmai és Szakszolgálat ajánlattevőt a második
helyre javasolta besorolni, míg a Consilum-Tender Kft. ajánlatával kapcsolatban
megállapította, hogy szakmai szempontból az ajánlata nem tartalmaz értékelhető elemet.
Megjegyzi, hogy a Consilum-Tender Kft. az értékelésnél nem volt versenyben, mivel a
hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.
Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont szerint elvégezték a pontozást,
amely szerint a legmagasabb pontszámot a Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központja érte el. A bruttó ajánlati ár 13.712.000,- Ft, a késedelmi kötbér mértéke 50.000,Ft/nap, fontos, hogy a képzések közel 2/3-át helyben fogja tartani, a fizetési határidőre nem
tett plusz ajánlatot.
Az ügyvéd elmondja, hogy az ajánlattevő székhelye Dévaványától nagytávolságra van, de a
bemutatott szakemberek között vannak ismerős nevek - akiket a teljesítés során alkalmazni
fog - közeli településekről (Mezőkovácsháza, Vésztő, Gyomaendrőd, Békéscsaba stb.).
A közbeszerzési részről röviden ennyit kívánt elmondani.
A szakmai részről Baloghné Berényi Erzsébet fog szólni.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szathmáry Péternek az elmondottakat.
Megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet részére.
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a TÁMOP – 3.1.4-08/22009-0068 jelű pályázat a tartalmi megújulásra vonatkozik, ahol pedagógus
továbbképzésekre, illetve a továbbképzésen szerzett tapasztalatok gyakorlati megvalósításán
alapuló rendszerre kellett pályázatot kiírni.
Ez a pályázati lehetőség nagyon új.
Az igazgató elmondja, hogy a pedagógusoknak továbbképzésekre kell járni, itt a pontozásnál
fontos szerepet kapott az, hogy hány képzést fognak tartani helyben, illetve munkaszüneti-,
valamint tanszüneti napokon annak érdekében, hogy az oktatás minél zökkenő mentesebb
legyen. A kiírásban kikötés volt, hogy azok a képzések, amelyek nem érintenek minden
pedagógust, minél közelebbi településen legyenek megtartva (60 km-es körzetet jelöltek
meg). Az elmondott szempontokat figyelembe véve áttanulmányozták a két érvényes
pályázatot.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógia Szakmai és Szakszolgálat
által benyújtott pályázat két szempontnak nagyon részletesen eleget tett, a többi alrészletre
nem tett ajánlatot. Kitétel volt, hogy mennyire veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, illetve
hogyan építi be a helyi innovatív tevékenységeket, ezekre ajánlat nem szerepelt a pályázatban.
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A szakmai bizottság a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja ajánlatát
támogatja. Már elhangzott, hogy az ajánlattevő székhelye messze van Dévaványától, de az
integrációs pályázatból már megtanulta, hogy lehet egy cég budapesti székhelyű, de a
szakértő pl. Gyomaendrődről érkezett. A szolgáltató cégeknek az ország különböző részén élő
szakértőkkel van kapcsolatuk és az adott településhez legközelebb lévő szakértőt küldik ki.
Figyelembe vették azt is, hogy mikorra ütemezik a képzéseket. Az egyik ajánlattevő május
31-re tervezi a képzés befejezését, a másik szolgáltató, pedig január 31-re.
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani.
Pap Tibor polgármester – megköszöni az ÁMK igazgatójának az elmondottakat.
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javaslata, hogy a
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33. sz.) bruttó
13.712.000,- Ft összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. A második legkedvezőbb ajánlatot
tevőként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógia Szakmai és
Szakszolgálat (5000 Szolnok, Mária u. 19.) bruttó 15.243.000,- Ft összegű ajánlatát jelöljék
meg
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a két pályázat között nemcsak a szakmai indokok
alapján van különbség, hanem az ajánlati árban is. Kérdése, az ajánlat hogyan alakul a
költségtervhez
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy 16,7 millió forint áll
rendelkezésre.
Pap Tibor polgármester – látható, hogy az ajánlatok alapján megtakarítás van.
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.
dr. Ágoston Sándor képviselő – az ÁMK igazgatója elmondta kitétel volt, hogy az
ajánlattevő mennyire veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, illetve hogyan építi be a helyi
innovatív tevékenységeket. Erről kérne egy rövid tájékoztatást.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet részére.
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – a képviselő felvetésére elmondja, hogy
valamennyi pályázó számára elküldték, azt a szakmai feladattervet, amelyet kidolgoztak és a
pályázat során elkészítettek. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
ajánlatába került bele az a tevékenység, amelyet az intézményben terveznek.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a pályázatok az előre kidolgozott panelekből
tevődnek össze az, hogy helyben mi készült el már kevésbé vették figyelembe.
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.
Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, hogy a képzés elméleti, valamint szakmai gyakorlati
szakmai része milyen arányban tevődik össze?
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a képzések elméleti
képzések, amelyeknek vannak gyakorlati részei. Nem tudja megmondani – mivel képzése
válogatja –, hogy mennyi a gyakorlati rész. Azok a kollegái, akik benne vannak a
pályázatban, különböző kompetencia területeket kellett választani, azok mellé mentorok
fognak kijönni és rendszeresen ellenőrizni fogják a munkájukat. Az egész testület munkáját a
folyamat-tanácsadó fogja segíteni, át kell dolgozniuk az összes intézményi dokumentumokat,
illetve az újításokat, amiket bevezetnek (pl. témahetek, három hetet meghaladó projektet stb.)
azt le kell dokumentálniuk, amit le fognak ellenőrizni. Az EDUCATIÓ Kht. által
finanszírozott a pályázat, az eredmények részükre kell bocsátani. Szigorú szakmai és
pénzügyi ellenőrzés mellett folytatható a pályázat.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
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Aki egyetért az elhangzott javaslattal, hogy a Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központja (6500 Baja, Duna u. 33. sz.) bruttó 13.712.000,- Ft összegű ajánlatát hirdessék ki
nyertesnek, a második legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet, Pedagógia Szakmai és Szakszolgálat (5000 Szolnok, Mária u. 19.) bruttó
15.243.000,- Ft összegű ajánlatát jelöljék meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
346/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.07.24-én a
Közbeszerzési Értesítő 86. számában 14617/2009. iktató számon megjelent ajánlati
felhívás alapján „Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a
dévaványai ÁMK-ban” című TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0068 jelű projekt tárgyában
lefolytatásra került – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján –
a közbeszerzési eljárás nyerteséül, a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
(6500 Baja, Duna u. 33 sz.)
bruttó 13.712.000,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki.
A második legkedvezőbb ajánlatot tevőként az
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
Pedagógia Szakmai és Szakszolgálat
(5000 Szolnok, Mária u. 19., Fax: 56/510-711).
bruttó 15.243.000,- Ft összegű ajánlatát jelöli meg.
A képviselő-testület megbízza a gazdálkodási irodát, hogy a közbeszerzési eljárás
résztvevőit tájékoztassa a testület döntéséről.
Felelős:

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató
Határidő: azonnal
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a pályázat megvalósításához eszközbeszerzés is
tartozik. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezető készítette. A polgármester megadja a szót részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az előzőekben döntött
a testület a pedagógusok továbbképzéséről. A továbbképzéshez eszközök is szükségesek.
Elmondja, az eszközbeszerzés finanszírozását szintén a pályázaton elnyert forrás biztosítja.
Elmondja, hogy beszerzés az értékhatárt figyelembe véve helyi beszerzési eljárásban valósul
meg. A beszerezni kívánt eszközökre a pályázatban feladat ellátási helyenként és összesítve
kértek ajánlatot.
Három ajánlattevőt kerestek meg és kértek árajánlatot.
A megadott határidőig, 2009. augusztus 31. 10.00 óráig mindhárom ajánlattevő megküldte
árajánlatát a következő tartalommal:
1.
Az ajánlattevő neve:
Mágus-Comp
Az ajánlattevő székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 230.
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Ajánlati ár összesen B0:

5.562.800,- Ft

2.

Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő székhelye:
Ajánlati ár összesen B0:

PC Trade Kft.
5600 Békéscsaba, Illésházi u. 4.
5.547.440,- Ft

3.

Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő székhelye:
Ajánlati ár összesen B0:

Balázs Zsolt
5520 Szeghalom, Hódos u. 1/1.
5.367.350,- Ft

A Bíráló Bizottság az ajánlatok elbírálása után javasolja a beérkezett ajánlatok közül a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó Balázs Zsolt vállalkozót kiválasztani.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margitnak az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet részére.
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy Balázs Zsolttal folyamatos
kapcsolatban vannak, intézményük részére ő szerzi be az informatikai eszközöket már
harmadik éve. Elmondja még, hogy Balázs Zsolt végzi ezeket a beszerzési tevékenységeket a
szeghalmi ÁMK-nál, a szeghalmi polgármesteri hivatalnál, a békéscsabai polgármesteri
hivatalnál.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Balázs Zsoltról jók a referenciák, valamint az
ajánlata is a legkedvezőbb.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság Balázs Zsolt
egyéni vállalkozó (5520 Szeghalom, Hódos u. 1/1.) 5.367.350,- Ft bruttó áras ajánlatát
javasolja kihirdetni nyertesnek.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Balázs Zsolt egyéni vállalkozó 5.367.350,- Ft bruttó áras ajánlatát
hirdessék ki nyertesnek kéri az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
347/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a dévaványai ÁMK-ban”eszközbeszerzés tárgyában TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0068 jelű pályázaton elnyert
támogatás segítségével megvalósítandó eszközbeszerzési feladatok ellátására – a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján – Balázs Zsolt egyéni
vállalkozó (5520 Szeghalom, Hódos u. 1/1.) 5.367.350.- Ft bruttó áras ajánlatát, mint
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtót hirdeti ki nyertesnek.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Felelős:

Pap Tibor polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető,
Feke László műszaki irodavezető
Határidő: folyamatos
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2. Napirendi pont
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a
bejelentéseket tartalmazza.
Elmondja, hogy Békés Megye Képviselő-testülete 2009. március 6-i ülésén elrendelte a Békés
Megyei Önkormányzatok és Intézményei által felhasznált energiahordozók központosított
beszerzésének előkészítését, elvégzését. Határozatában kinyilvánította szándékát továbbá
arról is, hogy partneri együttműködés keretében törekszik a felhasznált energiahordozók
Békés Megye települési önkormányzataival együttesen, konzorciális keretek között történő
beszerzésére.
A Békés Megyei Képviselő-testületének alelnöke Farkas Zoltán Úr márciusban levélben
kereste meg önkormányzatot azzal a lehetősséggel, hogy csatlakozzanak a közös közbeszerzés
lebonyolítására létrehozandó konzorciumhoz. Ezt a felajánlást a Képviselő-testület 2009.
március 26-án tartott testületi ülésén megtárgyalta és a 118/2009.(III. 26.) Kt. határozatában
úgy döntött, hogy részt kíván venni a gáz és elektromos áram megyei szinten történő közös
beszerzésében.
A közös gázbeszerzésre vonatkozóan a Szindikátusi szerződést 2009. július 14-én írta alá
Dévaványa város részéről Pap Tibor polgármester. 2009. augusztus 13-án megküldésre került
a dévaványai önkormányzat részére is az aláírt Szindikátusi szerződés, mellyel egy időben
tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a közös gázbeszerzés közbeszerzési eljárása
elkezdődött, a részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítésében 2009.
augusztus 7-én 219745-2009 számon megjelent.
A közös villamos energia beszerzésére vonatkozóan 2009. június 25-ei testületi ülésen
277/2009.(VI. 25.) Kt. határozatában a Képviselő-testület már elfogadta a villamos energia
beszerzéssel kapcsolatos tervezetet, azonban akkor még „Szindikátusi szerződés tervezet” volt
a megnevezése, ami a 2009. augusztus 28-án a Megyei Önkormányzattól érkezett e-mail
szerint időközben „Beszerzési megállapodás”-ra változott. Az előterjesztéshez csatolt
„Beszerzési megállapodás”-t legkésőbb 2009. szeptember 10-ig kell a Képviselő-testületnek
jóváhagyni, illetve az erről szóló határozatot a Megyei Önkormányzat részére megküldeni.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a
„Beszerzési megállapodás” aláírásával.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
348/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Megyei
Önkormányzat koordinálása mellett a villamos energia megyei szinten történő közös
beszerzésére vonatkozó „Beszerzési megállapodást” jóváhagyja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a „Beszerzési megállapodás”
aláírásával.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzéssel kapcsolatos
ügyekben eljárjon.
Felelős: Pap Tibor polgármester
Határidő: 2009. szeptember 10.

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő előterjesztést Feke László műszaki
irodavezető készítette, amely az intézmény felújítási programhoz kapcsolódik.
A polgármester megadja a szót részére.
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot kíván
benyújtani a Környezeti és Energia Operatív Program keretén belül kiírásra kerülő
Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva című KEOP-20095.3.0/B. kódszámú pályázati felhívásra, valamint az Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz című DAOP-2009-4.3.1 kódszámú pályázati felhívásra.
A projekt keretén belül a településen lévő Szeghalmi úti, valamint a Körösladányi úti
általános iskoláknak a felújításával kapcsolatosan a nyílászárók cseréjét és az utólagos
homlokzati és padlástéri hőszigetelését, valamint a Szeghalmi úti általános iskola komplex
akadálymentesítését kívánják megvalósítani.
Az épületek nyílászáró cseréje, valamint az utólagos hőszigetelés a 37/2007.(XII.13.) ÖTM
rendelet szerint nem építési engedély köteles tevékenység, így a pályázathoz a pályázati kiírás
szerint csak az épület felmérési tervrajzai (elérő szintek alaprajzai, homlokzatok felmérési
rajzai, stb.), valamint részletes és tételes költségvetés, míg a komplex akadálymentesítéshez
építési engedélyezési tervdokumentáció valamint részletes és tételes költségvetés szükséges.
A felsorolt feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a
helyi beszerzési eljárásra három cégtől kértek árajánlatot. A megadott határidőig mindhárom
cég megküldte árajánlatát a következő tartalommal:
1. Békés Mérnök Tervező, Szolgáltató, Beruházás- és Vállalkozásszervező Kft.
5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.
Ajánlati ár:
Szeghalmi úti általános iskola akadálymentesítésének
Építési engedélyezési terv és költségvetés készítése:
800. 000,- Ft + ÁFA =
1. 000. 000,- Ft
Állapotterv és költségvetés készítése
Szeghalmi úti általános iskolához:
500. 000,- Ft + ÁFA =
625. 000,- Ft
Körösladányi úti általános iskolához:
760. 000,- Ft + ÁFA =
950. 000,- Ft
Összesen:
2. 575. 000,- Ft
2. Thermál-Ber Kft.
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey o. u. 10-12.
Ajánlati ár:
Szeghalmi úti általános iskola akadálymentesítésének
Építési engedélyezési terv és költségvetés készítése:
750. 000,- Ft + ÁFA =
Állapotterv és költségvetés készítése
Szeghalmi úti általános iskolához:
460. 000,- Ft + ÁFA =
Körösladányi úti általános iskolához:
700. 000,- Ft + ÁFA =
Összesen:

937. 500,- Ft
575. 000,- Ft
875. 000,- Ft
2. 387. 500,- Ft
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3. Csabaterv Bt.
5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4.
Ajánlati ár:
Szeghalmi úti általános iskola akadálymentesítésének
Építési engedélyezési terv és költségvetés készítése:
820. 000,- Ft + ÁFA =
Állapotterv és költségvetés készítése
Szeghalmi úti általános iskolához:
600. 000,- Ft + ÁFA =
Körösladányi úti általános iskolához:
850. 000,- Ft + ÁFA =
Összesen:

1. 025. 000,- Ft
750. 000,- Ft
1. 062. 500,- Ft
2. 837. 500,- Ft

A Bíráló Bizottság az ajánlatok elbírálása után javasolja a beérkezett ajánlatok közül a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő Thermál-Ber Kft-t kiválasztani a tárgyi
munkára.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a
Thermál-Ber Kft. 2.387.500,- Ft bruttó áras ajánlatát kihirdetni nyertesnek.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a Thermál-Ber Kft. 2.387.500,- Ft bruttó áras
ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
349/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Energetikai
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva” című KEOP-20095.3.0/B. kódszámú pályázathoz kapcsolódó állapottervek, valamint tételes és
részletes költségvetés elkészítésére, valamint az „Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz” című DAOP-2009-4.3.1 kódszámú pályázathoz kapcsolódó
építési engedélyezési tervdokumentáció valamint részletes és tételes költségvetés
elkészítésére – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján – a
Thermál-Ber Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) 2.387.500,- Ft bruttó
áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ajánlatot hirdeti ki
nyertesnek.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Felelős:

Pap Tibor polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Feke László műszaki irodavezető
Határidő: folyamatos
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő előterjesztést szintén Feke László
műszaki irodavezető készítette, amely kapcsolódik az előző előterjesztéshez.
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot kíván
benyújtani a Környezeti és Energia Operatív Program keretén belül kiírásra kerülő
Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva című KEOP-20095.3.0/B. kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
minimum 1 millió Ft, de maximum 500 millió Ft.
A projekt keretén belül a településen lévő óvodáknak és a Ladányi Mihály Könyvtárnak a
felújításával kapcsolatosan a nyílászárók cseréjét és az utólagos homlokzati, valamint
padlástéri hőszigetelését kívánják megvalósítani. Ezen műszaki tartalom a 37/2007.(XII.13.)
ÖTM rendelet szerint nem építési engedély köteles tevékenység, így a pályázathoz a pályázati
kiírás szerint csak az épület felmérési tervrajzai (elérő szintek alaprajzai, homlokzatok
felmérési rajzai, stb.), valamint részletes és tételes költségvetés szükségeltetik.
A felsorolt feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a
helyi beszerzési eljárásra három cégtől kértek árajánlatot. A megadott határidőig mindhárom
cég megküldte árajánlatát a következő tartalommal:
1. Békés Mérnök Tervező, Szolgáltató, Beruházás- és Vállalkozásszervező Kft.
5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.
Ajánlati ár:
Állapotterv készítése:
2. 300. 000,- Ft + ÁFA =
2. 875. 000,- Ft
Kiviteli terv és részletes költségvetés:
1. 060. 000,- Ft + ÁFA =
1. 325. 000,- Ft
Összesen:
3. 360. 000,- Ft + ÁFA =
4. 200. 000,- Ft
2. Duplex Építő- és Földmérő Mérnöki Kft.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.
Ajánlati ár:
Állapotterv készítése:
2. 500. 000,- Ft + ÁFA =
3. 125. 000,- Ft
Kiviteli terv és részletes költségvetés:
1. 000. 000,- Ft + ÁFA =
1. 250. 000,- Ft
Összesen:
3. 500. 000,- Ft + ÁFA =
4. 375. 000,- Ft
3. Csabaterv Bt.
5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4.
Ajánlati ár:
Állapotterv készítése:
2. 600. 000,- Ft + ÁFA =
3. 250. 000,- Ft
Kiviteli terv és részletes költségvetés:
1. 100. 000,- Ft + ÁFA =
1. 375. 000,- Ft
Összesen:
3. 700. 000,- Ft + ÁFA =
4. 625. 000,- Ft
A Bíráló Bizottság az ajánlatok elbírálása után javasolja a beérkezett ajánlatok közül a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő Békés Mérnök Kft-t kiválasztani a tárgyi
munkára.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javaslata,
hogy a Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 4.200.000,- Ft bruttó áras
ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdessék ki nyertesnek.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a Békés Mérnök Kft. 4.200.000,- Ft bruttó áras
ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdessék ki nyertesnek kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
350/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Energetikai
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva című KEOP-20095.3.0/B. kódszámú pályázathoz kapcsolódó állapottervek, valamint kiviteli terv és
tételes, és részletes költségvetés elkészítésére – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény alapján – a Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.)
4.200.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Felelős:

Pap Tibor polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Feke László műszaki irodavezető
Határidő: folyamatos
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő előterjesztést szintén Feke László
műszaki irodavezető készítette.
Elmondja, hogy a képviselő-testület a 166/2009.(IV.30.) Kt. határozatában döntött arról, hogy
pályáztatás útján meghirdeti eladásra az 1227/8 hrsz-ú 3039 m2 területű, ipartelep művelési
ágú 1.220,- eFt+ÁFA induló vételárú ingatlanát, valamint a 1227/9 hrsz-ú 4916 m2 területű,
ipartelep művelési ágú 2.210,- eFt+ÁFA induló vételárú ingatlanát helyi munkaerőt
foglalkoztató ipari létesítmények építésére, 4 éven belüli beépítési kötelezettséggel, valamint
egyetértett a pályázati felhívás megjelentetésével.
A megadott határidőre azaz 2009. június 22. 930 órára egy pályázat érkezett be Szakálos Erika
egyéni vállalkozótól (5500 Gyomaendrőd, Fő út 152.).
A Képviselő-testület 280/2009.(VI.25.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy Szakálos Erika
egyéni vállalkozó részére értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa,
Kisújszállási út 1227/8 hrsz-ú területet 1.220.000,- Ft + ÁFA áron. A nyertes pályázó
cégalapítása folyamatban volt, azt még a cégbíróság jegyezte be, ezért csak Szakálos Erika
egyéni vállalkozóként tudott pályázni.
Időközben a nyertes Szakálos Erika jelezte, hogy 2009. július 9-én bejegyezték a Baby Dream
Kft-t, mely tevékenységét már meg is kezdte a Mezőtúri u. 2. szám alatt 16 fő varrónővel, s
kéri a képviselő-testületet, hogy – mivel az adásvételi szerződés még nem került megkötésre –
járuljanak hozzá ahhoz a névváltozáshoz, mely szerint a Dévaványa, Kisújszállási út 1227/8
hrsz-ú terület adásvételi szerződéskötésénél a vevő Szakálos Erika egyéni vállalkozóról Baby
Dream Kft-re módosul, amelyben a többségi tulajdonos.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a
határozati javaslatban foglaltakkal.
Pap Tibor polgármester – 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 nyertes pályázó kérésére a nyertes többségi tulajdonában lévő Baby
Dream Kft-vel kössék meg az adásvételi szerződést kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
351/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát
képező és értékesítésre meghirdetett Dévaványa, Kisújszállási út 1227/8 hrsz-ú
ingatlanára a nyertes pályázó kérésére a nyertes többségi tulajdonában lévő Baby
Dream Kft-vel (5500 Gyomaendrőd, Fő út 152.) köti meg az adásvételi szerződést.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
Felelős:

Pap Tibor polgármester
Feke László műszaki irodavezető
Határidő: értelem szerint
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási
irodavezető terjesztette a testület elé.
Elmondja, hogy Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység
vezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a bölcsődei egység
férőhelyének módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az intézményegység előzetes adatai alapján a 2009/2010-es tanév induló létszáma 18 fő lesz,
és előjegyzésben van 2 fő gyermek, akik januártól kívánják igénybe venni a bölcsődei
szolgáltatást.
A Dévaványa Város Önkormányzatának fenntartásában működő Általános Művelődési
Központ bölcsődei intézményegységének működési engedélye határozott időre - 2010. július
31-ig -, 15 főre és 2 csoportra szól, melyet Gyomendrőd Város Jegyzője engedélyezett.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002.(XII.18.) Korm.
rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a fenntartó köteles kérni a működési engedély módosítását,
ha a férőszámot emelni kívánja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1.
számú melléklete előírja a szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit a
bölcsődei ellátás tekintetében, melyek gyermekcsoportonként (maximum 10 fő) 2 fő
gondozó/szakgondozó alkalmazását és havi 4 órában orvosi ellátást ír elő.
A 20 főre és 2 csoportra 4 fő gondozó/szakgondozó alkalmazását és havi 8 órában orvosi
ellátást kell biztosítani.
Jelenleg 1 fő bölcsődei szakgondozó, 2 fő csecsemő- és kisgyermekgondozó és 2 fő
szakképzett dajka áll alkalmazásban, valamint a havi 8 órában történő orvosi ellátás
leszabályozása most van folyamatban.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002.(XII.18.) Korm.
rendelet 7. § (1) értelmében a működést engedélyező szerv legfeljebb három év időtartamra
határozott idejű működési engedélyt adhat ki, ha
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a) a szakalkalmazottként foglalkoztatott és nem a gyermekek közvetlen gondozását végző
személyek száma nem éri el a jogszabályban meghatározott létszámot, de eléri annak
háromnegyedét, vagy
b) a szakképesítéssel nem rendelkező, szakalkalmazottként foglalkoztatott személyeknek a
szükséges szakképesítés megszerzése folyamatban van.
Az (1) bekezdés alapján kiadott határozott idejű működési engedély egyszer, legfeljebb
újabb három év időtartamra meghosszabbítható.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért
bölcsődei férőhelyek 20 főre és 2 csoportra történő emelésével.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységnél a
bölcsődei férőhelyek 20 főre és 2 csoportra történő emelésével kéri, az kézfelnyújtással
jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
352/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Általános
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységnél a bölcsődei
férőhelyek 20 főre és 2 csoportra történő emelésével.
A képviselő-testület megbízza az igazgatási irodavezetőt az ezzel kapcsolatos ügy
intézésével.
Felelős:
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
Határidő: folyamatos
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. képviseletében a Tóth Julianna a Kuratórium elnöke azzal a
kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy az Alapítvány által lebonyolított Ladányi
Mihály emlékszobor bekerülési költségének a - megszerezhető bevétel és kiadás után
mutatkozó különbséget - kérelem alapján támogatásként térítse meg részére. A kérelem
980.660.- Ft-ról szól. A pénzügyi lebonyolítás az alapítványon keresztül történt. A kérelem
mellékletét képezi az 1. sz. melléklet, ahol a támogatásként kért különbözet jól látható.
A 2. sz. melléklet csak tájékoztatásul került a Képviselő-testület elé abból a célból, hogy a
sportöltözőhöz a téglajegyek adományozásából elérthető bevétel lezárásra került, összege az
alapítvány számláján összegyűlt 502.500,- Ft. Ezt az összeget pedig az alapítvány átutalja
Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
A támogatás 980.600,- Ft az általános tartalék terhére történik.
A kérelem mellett
megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
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Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
353/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa
Felemelkedésért Közalapítvány részére 980.660,- Ft támogatást nyújt, a 2009. évi
költségvetés általános tartalék terhére.
A támogatás a Ladányi Mihály emlékszobor megvalósításának elszámolásánál
keletkező hiányt pótolja.
A Dévaványa Felemelkedésért Közalapítvány a támogatás összegével számla
ellenében a támogatás átutalása után 30 napon belül köteles elszámolni és 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 hivatal gazdálkodási irodáját, hogy gondoskodjon a
támogatottal a támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás
kifizetéséről.
A képviselő-testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodájának vezetőjét, hogy a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a
támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium által üzemeltetett kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon,
valamint a település internetes honlapján.
Felelős:
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő: folyamatos
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
változás bejelentő adatlapját elküldte a Békés Megyei Bírósághoz és az alapító okirattal
kapcsolatban az alábbi hiányosságot állapítottak meg.
Részlet a végzésből:
„az alapító okiratban a tisztségviselőket beazonosíthatóan szükséges feltüntetni, tehát nem
elég csak a nevüket feltüntetni, azon kívül a lakcímüket is rögzíteni szükséges.”
A polgármester javasolja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány tisztségviselők
címével kiegészített alapító okiratában elfogadását.
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.
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Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
354/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiakban fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
I.
A Közalapítvány alapítója: Dévaványa Város Önkormányzata
Képviseli a polgármester
II.
A Közalapítvány neve, vagyona, célja:
1. A Közalapítvány neve:

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány,

2. A Közalapítvány székhelye:

Dévaványa, Hősök tere 1.

3. A Közalapítvány célja:
a./
- Dévaványa város fejlesztése, szakember-ellátottságának segítése,
- Az óvodai, valamint alapfokú és középfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás,
- A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás,
- Közművelődési, tudományos, művészeti és sporttevékenység támogatása,
- Egészségügyi feladatok támogatása,
- Közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás,
- Közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető
fenntartásának segítése,
- Dévaványa közigazgatási területén a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés megoldásának
segítése
b./
- A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt
4. A Közalapítvány induló vagyona:
1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, mely összeget a Képviselő-testület az 1991. évi
költségvetésben betervezett, a települési képviselők javadalmazásának előirányzatából utalt át
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a Közalapítvány részére a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Dévaványai
Kirendeltségénél nyitott külön számlára.
5. A Közalapítvány vagyonát gyarapító tényezők:
a) A Közalapítvány vagyonához tartozik továbbá az alapító önkormányzat döntése alapján a
Közalapítvány számára mindenkor átadott pénzeszköz a közfeladat finanszírozására.
b) A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeni vagy
természetbeni felajánlással. A csatlakozás tényével a csatlakozók nem válnak alapítókká.
A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
c) A Közalapítvány kezelője a csatlakozók részéről olyan juttatást fogadhat el, amely
megfelelően szolgálja a Közalapítvány célkitűzéseit, azokkal semmilyen módon nem
ellentétes.
d) A Közalapítvány vagyonát gyarapítja a vállalkozási tevékenységének nyeresége.
6. A Közalapítvány gazdálkodása:
a) A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium.
b) A vagyon a közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési költségeinek
fedezésére, illetve a vagyon növelését célzó vállalkozás folytatására használható fel.
c) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Nem lehet azonban gazdasági
társaságnak korlátlanul felelős tagja. A vállalkozási tevékenységgel lekötött vagyona nem
haladhatja meg a teljes vagyonának 10%-át.
7. Döntés a vagyon felhasználásáról:
A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében éves
költségvetésben dönt a Közalapítvány vagyonának az egyes célkitűzésekre fordítható
mértékéről és felhasználásának módjáról.
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja.
8. A Kuratóriumi vagyon felhasználásának ellenőrzése:
a) A vagyonfelhasználás célszerűségét és törvényszerűségét az alapító a Közalapítvány
Kuratóriumának rendszeres, legalább évi egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is
ellenőrzi. A Kuratórium ellenőrzésére jogosult szerv ezen alapító okirat 13. pontjában
megnevezett Közalapítványi Iroda. A Kuratórium évente köteles mérleget készíteni, és azt
az alapító, illetve a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani. A beszámolónak
tartalmaznia kell az adott évben a Közalapítványhoz csatlakozó tagok névsorát valamint a
felajánlások összegét és formáját.
b) A Közalapítvány felett a törvényességi felügyeletet a Békés Megyei Ügyészség látja el.
9. A Közalapítvány működésének nyilvánossága:
a) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 30 napon
belül – közzé kell tenni a Belügyi Közlönyben.
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b) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 60 napon
belül – közzé kell tenni Dévaványa város hivatalos lapjában.
c) A Közalapítvány – közcélú tevékenysége miatt folyamatosan a nyilvánosság elé tárja
gazdálkodásának legfontosabb adatait a társadalmi kontroll biztosítása érdekében.
10. A Kuratórium megbízása:
a) A Kuratórium a Közalapítvány 7 tagból álló kezelő szervezete.
b) A Kuratórium tisztségviselőit és többi tagját az alapító jogosult megbízni.
A Kuratórium tagjainak megbízatása meghatározatlan időre szól.
A Kuratórium tagjai:
Elnök:
Titkár:
Tagok:

Tóth Julianna
Szilágyi Endre
Fekete András,
Ignácz László,
Laskai Tibor,
Szilágyi István,
Szarka István.

5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.
5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83.
5510 Dévaványa, Köleshalmi u. 14.
5510 Dévaványa, Petőfi u. 51.
5510 Dévaványa, Széles u. 7/1.
5510 Dévaványa, Árpád u. 18.
5510 Dévaványa, Nap u. 21.

c) Az 1997. évi CLVI. tv. (Khtv.) 8.§ (1) bekezdése értelmében a vezető szerv
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
/Ptk. 685.§ b) pont/, élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás
d) Nem lehet a Kuratórium tagja a Közalapítványi Iroda tagja, továbbá az 1997. évi CLVI.
törvény 9.§. (1) bekezdés hatály alá tartozó személy. A Kuratórium vezető
tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles bejelenteni, ha ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervnél is betölt.
11. A Közalapítvány képviselete:
(a) A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár, vagy
az elnök által megbízott más kuratóriumi tag látja el.
(b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés joga, az utalványozás joga a
Kuratórium elnökét, a Kuratórium alább megjelölt két tagjával együttesen illeti meg:
Szilágyi Endre – 5510 Dévaványa,Szeghalmi u. 83.
Ignácz László – 5510 Dévaványa, Petőfi u. 51.
(c) A képviseleti jog csak szervezeti, külső szervek felé irányuló vagy adminisztratív
végrehajtó jogosultsággal ruházza fel a tisztségviselőket. A Közalapítvány céljának
megfelelő vagyonfelhasználásról kizárólag a Kuratórium, mint testület dönthet.
12. A Kuratórium működése:
-

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium.
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-

-

-

A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és működtetésének
leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő
működéséről.
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. A Kuratórium
összehívásának rendje és a napirendi közlésének módja: a Kuratórium ülésének
összehívása írásbeli meghívóval történik, a meghívót az ülést megelőzően 2 nappal ki kell
küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó napirendeket.
A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, és jelenléti ívet kell készíteni.
A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor
határozatképes, ha ülésein a tagjainak több mint a fele, 7 tagú Kuratórium esetén legalább
4 tag jelen van.
Minden tagnak önálló szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A jelenlét
szerint számított legalább kétharmados minősített többség szükséges az éves gazdálkodási
terv meghatározásához, vállalkozási tevékenység indításáról hozandó döntéshez.
A Kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének tartalmáról,
hatályáról, időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye) megállapítható.
A Kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntéshozatalt követően 15 napon belül írásban
tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni.
A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a
Közalapítványi Irodában biztosított.
A Közalapítvány szolgáltatásai igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó útján
biztosított.

13. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat
a Közalapítványi Iroda látja el:
A Közalapítványi Iroda ellátja a Kuratórium működésének ellenőrzését.
Az 1997. évi CLVI. tv. 8.§ (2) bekezdése értelmében nem lehet a Közalapítványi Iroda
elnöke, vagy tagja az a személy, aki
- a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
- a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- az a-c pontban meghatározott személy hozzátartozója,
- aki az 1997. évi CLVI. törvény 9.§ (1) bekezdés hatálya alatt áll, vagy aki a közügyektől
való eltiltás hatálya alatt áll.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A Közalapítványi Iroda elnöke: Janó Istvánné,
Tagjai:
Tóth Mihályné,
Kiss Ferencné,
Süle Lászlóné

5510 Dévaványa, Petőfi u. 37.
5510 Dévaványa, Árpád u. 46.
5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.
5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 9/1.
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14. A Közalapítvány időtartama:
A Közalapítvány határozatlan időtartamra jött létre.
15. A Közalapítvány megszűnése:
-

a Közalapítvány megszűnéséről az alapító kérése, vagy saját határozat alapján az illetékes
bíróság jogosult dönteni.
a Közalapítvány nyilvántartással való törléssel szűnik meg.
a megszűnt Közalapítvány vagyona az alapítót illeti meg, aki az így szerzett vagyont a
megszűnt Közalapítvány céljának megfelelő tevékenységre köteles fordítani.
III.
Záró rendelkezések

1) A Közalapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy a
település lakossága a helyi sajtón keresztül legalább évente kapjon tájékoztatást a
Közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről, a következő évi terveiről.
2) A Közalapítvány a Békés Megyei Bíróság nyilvántartásába vételével válik önálló jogi
személlyé.
3) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a többször módosított Polgári
Törvénykönyv hatályos rendelkezései, a közalapítványok működésére és gazdálkodására
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.
4) Jelen alapító okiratot a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
354/2009.(IX.2.) számú határozatával jóváhagyta.
Felelős:
Határidő:

-

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő előterjesztést Lengyel László műszaki
ügyintéző készítette, amely a településen felmerült út-, útalap építési igényekkel, valamint a
városközpontban folyó beruházással kapcsolatos.
Az előterjesztésben le van írva, hogy a 2009. évi költségvetésében 14.880.000,- Ft lett
betervezve (fejlesztési céltartalék) a Nyíl utca és Hold utca aszfaltburkolattal való kiépítésére
vonatkozóan. Volt szó arról is, hogy a megvalósításra pályázatot nyújtanak be, amire nem
nyílt meg a lehetőség. Megjegyzi, hogy ezeknek az utaknak az engedélyes tervei sem
készültek el.
A polgármester elmondja, hogy igény érkezett csökkentett értékű útalap építésre az
Alkotmány utcából. (Viharsarok utca és Győzelem utca között összekötés.)
A polgármester elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be (TEKI pályázat) a városközpont
járdáinak a felújítására, amely sajnos nem nyert. Az üzletsor előtt lévő járdákat mindenképpen
fel kell újítani, hasonlóan minőségben, mit a téren a kavicsos sétány helyetti út. Elmondja,
hogy a kerékpárút nem volt támogatott tartalmú hiába volt benne a műszaki tervbe, azt
mindenképpen meg kell valósítani, mivel a kerékpárutat kívül kell helyezni a parkból.
Az elmondottak költsége kb. 9 millió forint.
Az úttársulásoknál a lakosságtól várható összeg nagyon kicsi, alig haladja meg a 2,5 millió
forintot.
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Elmondja, hogy a költségvetésben nem várható, hogy olyan mértékű tartalékot el tudnak érni,
amiatt is, hogy az iparűzési adó bevétel csökkenni fog, jelezték a vállalkozások, hogy az
eredmények nem úgy alakulnak, ahogyan tervezték, ebből adódóan bevallásukat módosítják.
Elmondja, hogy az agrárgazdálkodás bevételeinél az állami támogatás leutalása még nem
teljes egészében történt meg. Számítani kell arra is, hogy bevétel kiesés lesz (gondol itt a
szociális bérlakások bérleti díjára).
A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést ülésén alaposan
megtárgyalta.
A polgármester megadja a szót a bizottság elnökének, hogy ismertesse javaslatukat.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javaslata a
hosszas vita után az, hogy koncentráljanak a főtérén folyó munkákra, azok legyenek
befejezve. A Nyíl utca és Hold utca aszfaltburkolattal történő ellátását, az Alkotmány utca
csökkentett értékű útalap építését halasszák el a következő évre. A kátyúzást, amelyek további
útromláshoz vezethetnek mindenképpen meg kell valósítani.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.
A bizottság elnöke nem említette a Mezőtúri úton a rizshántoló előtti szakaszt, amellyel
kapcsolatban a bizottsági vélemény az volt, hogy a szennyvízcsatornázást követően oldják
meg ezeket a feladatokat.
Tehát a bizottság javaslata, hogy a Városközpont felújításához kapcsolódó pótmunkákat
végeztessék el, valamint a kátyúzási feladatokat.
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 Városközpont felújításához kapcsolódó pótmunkákat végeztessék
el, valamint a kátyúzási feladatokat, továbbá Nyíl utca és Hold utca aszfaltburkolattal történő
ellátását, az Alkotmány utca csökkentett értékű útalap építését halasszák el a következő évre,
valamint a Mezőtúri úton a rizshántoló előtti szakasz megjavítását a szennyvízcsatornázást
követően oldják meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
355/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíl utca, Hold utca
útburkolat megépítését, valamint az Alkotmány utca útalap megépítését nem
támogatja. A megvalósítás lehetőségére a következő költségvetési évben visszatér.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Mezőtúri úton a rizshántoló előtti szakasz
megjavítására a szennyvízcsatornázást követően kerüljön sor.
A Képviselő-testület támogatja a Városközpont felújításához kapcsolódó
pótmunkákat a megadott, 9.000.163,- Ft ajánlati áron (északi járda és térkő, valamint
aszfalt burkolatok költsége 4.512.620,- Ft, valamint a kerékpárút szakasz
áthelyezésének költsége 4.487.543 Ft.)
A képviselő-testület támogatja Dévaványa belterületi útjain – a további útromlások
elkerülése céljából – az elengedhetetlen kátyúzási munkálatok elvégzését az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett 2.000.000,- Ft összeg erejéig.
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A képviselő-testület megbízza a műszaki irodát, hogy a határozatban foglaltak
szerint járjon el.
Lengyel László műszaki ügyintéző
Felelős:
Határidő: folyamatosan

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Főszer Electric Zrt. (6729 Szeged, Szabadkai út
9/a.) levélben kereste meg önkormányzatot a Magyar Horizont Energia Kft. megbízásából a
Dévaványa DÉVA-2 gázgyűjtő állomás elektromos energiaellátásával kapcsolatosan. Az
általuk tervezett 20 kV-os földkábel az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
0246/36 helyrajzi számú önkormányzati út és a 4231. számú Gyomaendrőd-Dévaványa közút
ingatlan határvonalán valósulna meg. A kábel fektetési mélysége 1,0 m. A tervezett földkábel
az önkormányzati utat összességében 599 m x 1,1 m = 659 m2 biztonsági sáv területű
szolgalmi joggal terhelné.
A Főszer Electric Zrt. kéri a képviselő-testületet, hogy a mellékelt nyomvonalrajz alapján a
tulajdonosi hozzájárulásukat az ingatlanon létesítendő 22 kV feszültség szintű 659 m2
biztonsági övezetű (599 m hosszúságú, 1,1 m szélességű) földalatti földkábel vezeték
létesítéséhez, illetőleg a vezeték üzemeltetéséhez szükséges feladatok elvégzéséhez.
Kérik továbbá a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a területen lévő esetleges fabokor nyíladékolását külön értesítés alapján elvégezhessék, valamint a képviselő-testület
nyilatkozatát, hogy a létesítmény elhelyezésével, annak megközelítésével, azon való
munkavégzéssel, az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával
összefüggésben felmerülő szolgalmi kártalanításra – a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. örvény 132. § (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésével - igényt tart-e (ha
igen, akkor kérik a kártalanítási összeg megállapítását, illetve a kártalanítás módjának
megnevezését).
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javaslata, járuljanak hozzá a
kérelemben foglaltakhoz, fogalmazzanak meg egy igényt. Megállapodás megkötésével
szolgalmi kártalanítás ellenében, amely összegszerűen 1.000,- Ft/m, az ott kitermelt faanyag
méteres rönkökbe vágva szállítsák be az önkormányzat udvarára, hogy a Szociális Bizottság,
azt a rászorulók között szét tudja osztani. Javaslatként hangzott még el, kérjék, hogy a
nyomvonal mellett egy fasort telepítsenek.
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
356/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
• hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Horizont Energia Kft., mint engedélyes
javára – a Főszer Electric Zrt. (6729 Szeged, Szabadkai út 9/a.), mint tervező – a
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•
•

rendelkezésre bocsátott és ismertetett 09E0316-1 számú nyomvonalterv alapján az
önkormányzat tulajdonát képező 0246/36 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú
ingatlanon 22 kV feszültség szintű 659 m2 biztonsági övezetű (599 m hosszúságú, 1,1
m szélességű, 0 db oszlop) föld alatti földkábel vezetéket létesítsenek, illetőleg a
vezeték üzemeltetéséhez szükséges feladatokat elvégezzék.
hozzájárulását adja az estleges fa-bokor nyíladékolásához külön értesítés alapján.
a létesítmény elhelyezésével, annak megközelítésével, azon való munkavégzéssel, az
ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával összefüggésben felmerülő
– a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 132. § (2) bekezdés szerinti
Megállapodás megkötésével a szolgalmi kártalanításra igényt tart az alábbi
feltételekkel:
- a szolgalmi kártalanítás összege 1. 000,- Ft/folyóméter,
- az önkormányzat tulajdonát képező területen történt fa-bokor nyíladékolása
kapcsán kitermelendő faanyagot méteres rönkökre vágva szállítsák be a
Polgármesteri Hivatal udvarára,
- a nyomvonal mellett egy fasort telepítsenek.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a „Tulajdonosi nyilatkozat” aláírásával,
valamint a szolgalmi kártalanításra vonatkozó „Megállapodás” megkötésével.
Felelős:
Határidő:

Pap Tibor polgármester
folyamatos

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az utóbbi időben több információt lehet hallani a
vasúti mellékvonalak megszüntetéséről. Eddig hivatalos értesítést nem kaptak, valamint kérést
sem, hogy nyilatkozzanak arról, hogy nem értenek egyet a vasúti mellékvonalak
megszüntetésével, ahogyan ez történt 2007. évben.
A polgármester úgy gondolja, hogy jelezni kellene az illetékesek felé, hogy ezzel nem értenek
egyet, a mellékvonali közlekedés megtartását szeretnék, jó lenne ha Nagyvárad és
Gyomaenrdőd között továbbra is biztosítaná az összeköttetést, ezzel lehetőséget adva a
nemzetközi kapcsolatok kiterjesztésére. A polgármester elmondja, hogy a vasutasok
közreadták, hogy rendbe van a dévaványai becsatlakozás, megszűnt az autóbuszozás, inter
picit állítottak be. A MÁV START Zrt. beszámolóját a testület értékelte, amelyet nagyon
korrektnek ítélt meg, több igényt kielégítettek. A jegyzőkönyvhöz csatolt térképen látható,
hogy a vasútleállítás zöme Kelet-Magyarországot érinti, ebből is a dél-alföldi régiót.
A polgármester elmondja, hogy a társulási ülésen ezt a témát tárgyalni kellett volna, de a
társulás elnöke még nem hívta össze a társulási ülést, annak ellenére, hogy ezt jelezték felé. A
polgármester elmondja, hogy a Vasutas Települések Szövetsége, valamit a Települési
Önkormányzatok Szövetsége is tárgyalni fogja a témát. A VTSZ szeptember 11-én
Mezőhegyesen összehívja az összes érintett település vezetőit függetlenül attól, hogy VTSZ
tag, vagy sem, hogy ebben közös állásfoglalást alkossanak. Korábban volt szó regionális
vasúttársaságról, amiről most szó sincs már. Úgy gondolják, hogy ezeket az értékeket meg
kellene őrizni. Az átmeneti leállásban nem hisznek, ha valamit leállítanak az általában
végleges.
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, ha leállítják a vasútvonalakat követeljék, hogy az
utakat javítsák meg (Túrkeve, Szeghalom felé vezető utakat, Bucsa-Ecsegfalva közötti utat
valósítsák meg stb.).

23
Pap Tibor polgármester – a felvetésre elmondja, hogy ezt meg fogják ígérni, mivel nem
tárgyalási alap. A polgármester elmondja, hogy 1971-1972. évben a túrkevei vasútvonalat
megszüntették, Kisújszállás-Dévaványa közötti vonalat is, valamint Békés Megyében még jó
néhányat. Ígéret volt arra, hogy az utakat jó minőségűre megjavítják, beindítják úgy a
személyszállítást, hogy az sokkal jobb lesz a vasúti személyszállítástól, a teherszállítást
Kisújszállás-Dévavaványa között teherszállító autókkal valósítják meg, amit meg is
valósítottak. A következő évben Kisújszállás-Dévaványa közötti járatot 11-ről 6-ra
csökkentették, napjainkig pedig 3-ra. A tehertaxi szolgáltatást egy év után nem üzemeltették.
Az ígéret meglenne, csak ha a teljesítésre kerülne a sor azt mondanák, hogy nincs rá forrás. A
polgármester úgy gondolja, amit elődeik megépítettek ne hagyják megszüntetni, álljanak ki
mellette, hogy arra szükség van. A vonalakat nem megszüntetni, hanem fejleszteni kellene.
A polgármester javasolja a testület felé a következő határozati javaslat elfogadását:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet és elutasítja a Dévaványát
és sárréti térséget érintő 127/a (Vésztő-Szeghalom-Gyoma), a 127/b (VésztőKörösnagyharsány) és a 128/b (Szeghalom-Püspökladány) vasúti vonalakon személyszállítási
forgalom szüneteltetésével.
Kéri a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot, hogy végleges döntése előtt
mérlegelje a térség többszörösen hátrányos helyzetét, a közútviszonyok rossz állapotát, az
autóbusz közlekedés többletköltséget okoz az utasoknak (a vasútvonal rövidebb), további
munkanélküliséget okoz és a Román határ átjárhatóságának megnyíltával járó előnyöket a
vonalbezárás miatt nem tudja a térség kihasználni ennek a gazdasági lehetősége véglegesen
elveszik.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
A polgármester, aki egyetért a következő határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Határozat:
357/2009.(IX.2.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet és elutasítja a
Dévaványát és sárréti térséget érintő 127/a (Vésztő-Szeghalom-Gyoma), a 127/b
(Vésztő-Körösnagyharsány) és a 128/b (Szeghalom-Püspökladány) vasúti vonalakon
személyszállítási forgalom szüneteltetésével.
Kéri a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot, hogy végleges
döntése előtt mérlegelje a térség többszörösen hátrányos helyzetét, a közútviszonyok
rossz állapotát, az autóbusz közlekedés többletköltséget okoz az utasoknak (a
vasútvonal rövidebb), további munkanélküliséget okoz és a Román határ
átjárhatóságának megnyíltával járó előnyöket a vonalbezárás miatt nem tudja a
térség kihasználni ennek a gazdasági lehetősége véglegesen elveszik.
Felelős:
Pap Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap Tibor polgármester – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság – Kiss Károly képviselő javaslatára – elkülönített egy összeget tűzifa vásárlásra.
Több cégtől ajánlatot kértek. A beérkezett öt ajánlat közül Füzesgyarmat-Szeghalom között
erdőgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozó ajánlata volt a legkedvezőbb. Egy méter
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hosszú akácrönköt Dévaványára szállít bruttó 2.000,- Ft/q áron. Elmondja, hogy a helyi tüzép
ajánlata 2.250,- Ft/q, Földvár-Táp Kft. ajánlata pedig 2.475,- Ft/q. A legalacsonyabb árat a
vésztői erdőgazdálkodó tette, de kőrisfára tette ajánlatát, 8-16 cm átmérőjű, amit még ezután
termelnek ki. A bizottság ezt az ajánlatot nem látta jónak.
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.
dr. Ágoston Sándor képviselő – már korábban is jelezte, hogy a Széchenyi u. 8. szám előtt
lévő 4 db fát szükséges lenne kivágni (kb. 150 q), azok balesetveszélyesek.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére.
Dékány József képviselő – a testület korábban úgy döntött, hogy a Kossuth úti óvoda előtt
parkoló kerül kialakításra. Kérdése, hogy ez idáig miért nem került kiépítésre a parkoló?
Pap Tibor polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a betenelem gyártás a
napokban kezdődött el. Elmondja, ha a megfelelő mennyiségű betonelem elő lesz állítva,
akkor elkezdik a parkoló kialakítását.
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a képviselő-testület úgy dönt, hogy egy 5
tagú munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy vizsgálja meg a településen
bevásárlóközpont létesítésének az ügyét. Ezzel kapcsolatban szeretne néhány mondatot
hallani.
Nyuzó Marietta képviselő – mint a munkacsoport tagja elmondja, hogy a TESCO GLOBÁL
Zrt. részére elküldték a levelet, amelyre ez idáig választ nem kaptak.
Pap Tibor polgármester – megadja a Csatári Lajos képviselő részére.
Csatári Lajos képviselő – kérdése, hogy a Dobfesztiválról mikor kapnak írásos tájékoztatót.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a szeptember 24-i ülésen kapnak írásos
tájékoztatót a képviselők
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése?
Megállapítja, hogy több előterjesztés nincs.
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1615 órakor bezárja.

- Kelt mint az első oldalon-
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