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és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nagytermében megtartott
Várospolitikai Fórumon.

Jelen vannak:

Pap Tibor
Novák Imre
dr. Ágoston Sándor
Kiss Károly
Nyuzó Marietta
Séllei Zsigmond
Dékány József
Balogh Csilla
Valánszki Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző

Távol maradt:

Földi Imre
Kanó József

képviselő
képviselő

A lakosság részéről kb. 25 fő van jelen.
Pap Tibor polgármester – köszönti a megjelenteket a Várospolitikai Fórum alkalmából,
amelyet minden évben visszatérően a költségvetés elfogadása előtt tartanak meg.
Elmondja, hogy legutóbb 2011. február 11-én az SZMSZ előírásainak és a kialakult
gyakorlatnak megfelelően tartottak fórumot a 2010. évi önkormányzati munkáról, az előttük
álló feladatokról cseréltek véleményt.
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2012. évi munkaterv összeállításakor határozata meg
az idei várospolitikai fórum időpontját, amely 2012. február 10-e volt. Ezen a napon volt a dr.
Bereczki Imre születésének 100. évfordulójára szervezett rendezvény, valamint
Székelykeresztúron tartott hagyományőrző disznótoros vetélkedő – melyen a képviselőtestület tagjai és civilszervezetek képviselői közösen vettek részt –, ezért tette át a testület erre
az időpontra a fórumot.
A Várospolitikai Fórum időpontját a helyi újság, a helyi tévé, szórólapok és plakátok
segítségével hirdettek meg.
Úgy döntöttek, hogy hagyományaiknak megfelelően a tárgyévi költségvetés véglegesítése
előtt, mintegy véleményt kérve a tervezett fejlesztéseikhez lakossági fórum keretében adnak
számot az elmúlt év munkájáról és ismertetik az új év feladatait. Természetesen minden a
jelenlévők által fontosnak tartott témát fel lehet vetni, melyre az önkormányzati képviselőkkel
és a hivatalvezetővel fognak reagálni.
A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné
Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Furka Jánosné Dévaványa, Árpád u. 33/A. szám és
Tóbiás Gábor Dévaványa, Sas u. 2/1. szám alatti lakosokat.
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A fórum tervezett napirendi pontjai a következők:
1. Az önkormányzat 2011. évi munkájáról tájékoztató.
2. A 2011. évi költségvetés teljesítéséről és a 2012. évi költségvetési koncepcióról
tájékoztató.
3. A 2012. évben tervezett fejlesztések véleményezése.
A fórum menetére az a javaslata a polgármesternek, hogy az említett napirendi pontokat
egymást követően elővezeti, majd a képviselők, azt kiegészítik, illetve elmondják mindazt
amit a fórumon lévőkkel szeretnének megosztani, azt követően nyílik lehetőség a kérdések, a
vélemények elmondására.

Az önkormányzat 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató:
A polgármester elmondja, hogy a 2010. évi választások óta létszámában a testület nem
változott. Év közben szervezeti változás történt azáltal, hogy a bizottságok számát egyel
csökkentette a testület. A Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság összevonásra került az
Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottsággal, ezáltal kismértékben költségvetési
megtakarítás is történt. Jelentősebb ettől a munkateher csökkenése, mivel nem kell külön
időpontokban összehívni a bizottságokat, a testületi ülés előtt két bizottsági ülésen
megtörténik az előkészítő munka.
A Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöki teendőit ellátó
személyek is változtak. A ciklus elején Földi Imre volt a bizottság elnöke, majd Kanó József
látta el a feladatot, jelenleg pedig Dékány József.
A bizottságok számának csökkenése ellenére is volt munkateher bőven a 2011-es évben is,
hiszen eleve nem az önkormányzati törvény szerinti minimális 6 ülésszámot tervezett a
testület az elmúlt évre, hanem 11-et, de ennél is jóval többet, több mint kétszeresét, összesen
24-et tartott. Ezek közül a hagyományosan megtartott augusztus 20-ai megtartott ünnepi
ülésen kívül 13 rendkívüli ülés is volt, amit olyan témák megtartása miatt kellet összehívni,
amelyekben a döntéshozatallal nem lehetett a soros munkaterv szerinti ülés időpontjáig várni.
A polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben 480 határozatot hozott a testület és 32
rendelet alkotott. Legjellemzőbbek a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos ülések voltak, de
sajnos volt díszsírhely adományozása miatt is összehívva rendkívüli testületi ülés, valamint
képviselői indítványra a nőgyógyászati szakrendelés területi ellátási kötelezettsége
megváltoztatásával kapcsolatosan, és rendkívüli ülés keretében tartottak közmeghallgatást a
Nemzeti Alaptörvény elveiről szóló kérdéssorozatot beszélték végig és fogalmazták meg az
előkészítő bizottság felé véleményüket.
Az éves munkatervben előre meghatározott napirendek a jogszabályi kötelezettségből adódó
feladatokkal volt kapcsolatos, mint pl. a tárgyévi költségvetés elfogadása, módosítása, az
elmúlt évi zárszámadás elfogadása, pénzmaradvány felhasználása, következő évi
költségvetési koncepció elfogadása, intézményekkel kapcsolatos döntéshozatal.
A polgármester elmondja, hogy egyes intézményi feladatellátás keretében végzett szakmai
munkaterületeken folyó munkával áttekintést adó beszámolókat tárgyaltak meg, a hivatali
munkaterületeken végzett, illetve a hivatali munka egészét bemutató előterjesztéseket. Az
intézmények, illetve a hivatal alapító okiratainak, programjainak, munkaterveinek,
szabályzatainak, belső ellenőrzési-, közbeszerzési tervének elfogadása is volt napirenden.
Foglalkoztak a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás keretében ellátott feladatokkal, a
munkaszervezet részére átadott feladatokkal. Volt tájékoztató a gyermekvédelmi
tevékenységről, a szociális helyzetről, a foglalkoztatás mikéntjéről, az esélyegyenlőség-, a
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környezetvédelem állapotáról szóló tájékoztatókról, a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézményben folyó oktatási munkáról. Foglalkoztak a közszolgáltatást nyújtó szervezetek
tevékenységüket érintő problémákkal ilyen volt pl. az ivóvíz ellátás, a szennyvízellátás,
hulladékgazdálkodás, tömegközlekedés. Kiemelten foglalkozott a testület az elmúlt évben is a
közrend-, közbiztonság helyzetével. Foglalkoztak azon civilszervezetek munkájával, melyek
tevékenységét az önkormányzat segíti, amelyekkel együttműködik, a közművelődés, a sport, a
szociális, az egészségügy, vagy éppen a rendvédelmi ellátás területeken.
Elfogadták a négy éves ciklusra vonatkozó Társadalmi Gazdasági Programot. A program
készítésekor már tudott volt az önkormányzati feladatokat és a gazdasági mozgásteret is érintő
kormányzati változtatási szándék, így meg kellett azt is fogalmazniuk, hogy a változások
okozta keretek és körülmények között hogyan tudják valóra váltani a programban kitűzött
célokat.
A programot a Dévaványai Hírlap mellékleteként teljes terjedelmében közreadták és
természetesen elérhető a honlapon is.
Gondoskodtak, hogy olyan szervezetekben, ahol az önkormányzat érdekeltként, vagy
tulajdonosként vesz részt, a szervezetbe delegáljon küldöttet, vagy képviselőt a képviselőtestület.
A polgármester elmondja, hogy az éves rendezvények megtartásával, az azokban történő
vendéglátási szolgáltatás, illetve a teljes lebonyolítás vállalkozásba adásával, az új korábbinál
szigorúbb rendezési feltételek miatt kialakult helyzet kezelésével is foglalkozott a testület. A
jubileumi X. Dévaványai Dobfesztivál megrendezését a fürdő területén a befogadó képessége,
a szigorított biztonsági feltételek miatt nem vállalták fel.
A Városnapi, a Szent István napi és a Betakarítási Ünnep rendezvényeit ugyanakkor pályázati
úton nyert forrásból több napon át, illetve bővített programokkal tudták megrendezni.
A templomi komolyzenei koncertsorozat több eseménye a résztvevő fellépők és a közönség
számára is emlékezetes marad.
A Kihívás Napi, az Európai Mobilitási Hét keretében megrendezett Autómentes Napi
rendezvények mindegyike igen sok résztvevőt vonzott és országos összehasonlításban is
elismerést hozott Dévaványának.
Az elmúlt évben meghívást kaptak a korábban általuk értékteremtő közfoglalkoztatási
tevékenységre, a javasolt területek közül a kertészet kialakítását és 12 fő teljes munkaidős
dolgozó foglalkoztatását 2011. év végéig támogató pályázaton a Békés Megyei Munkaügyi
Központ részéről. Ennek a pályázatnak a keretében eszközbeszerzésre is nyílott lehetőség,
amelyek a 2012. évi Start-közfoglalkoztatási program keretében továbbhasznosíthatók
lesznek.
Az elmúlt évi Nemzeti Közfoglalkoztatási Program csak nagyon kevés tartós foglalkoztatást
tett lehetővé, főleg rövid távú 2-3 hónapos, napi 4 órás lehetőségeket biztosított. Ezért is
foglalkoztak minden lehetséges a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programon kívüli
foglalkoztatási lehetőséggel az Országos Foglalkoztatási Alap, a Vasúttisztasági Program
kínálta lehetőségekkel is.
Foglalkozott a képviselő-testület az év során még:
- Az üzemcsarnok építési beruházásnak pénzügyi-, műszaki elszámolásával.
- A szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő megoldásával.
- A komposztáló-telep működtetésével, a vagyonhasznosítási szerződés módosításával.
A vagyonkezelői díj tartozás rendezésével.
- A közvilágítás LED-lámpás korszerűsítésének lehetőségeivel.
- Többször tárgyalta a testület a termőföld vagyon hasznosításának kérdéseit, az egyes
bérlőkkel kialakult vitás ügyeket.
- A 2011/12-es gazdasági évtől kéttényezős a területtől és a föld minőségétől függő
földhaszonbérleti díj lett megállapítva.
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Áttekintette egyenként azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek megvalósítására
igény merült fel.
A munkahelyteremtő támogatási pályázati lehetőség mellett újabb a vállalkozásokat
segítő, beruházás ösztönző hitel formájában igénybe vehető támogatási lehetőség is
bevezetésre került az elmúlt évben.
Foglalkoztak a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló
Aradi vízátvétel kérdésével, elfogadta a képviselő-testület az erre kidolgozott
alternatívát és kivitelezés érdekében együttműködik a Közép-Békési Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás tagtelepüléseivel.
Az önkormányzati vagyon vállalkozásba adásának, illetve bérbeadásának helyzetét is
áttekintették, a fürdő büfé, a gyermekélelmezési konyha, az autóbusz állomásnál lévő
kávézó vonatkozásában. A téglagyár régi épületei hasznosításával is foglalkoztak. Két
partner is ajánlkozott, de nem tartották egyik ajánlatát sem elfogadhatónak. A magas
önerő igénye miatt a képviselő-testület elvetette a biobrikett üzem létesítését.
A fejlesztések önerejének biztosítása érdekében visszatérően foglalkoztak a
forrásteremtés lehetőségeivel. Többsége a képviselőknek eleinte arra az álláspontra
helyezkedett, hogy kedvező állami kamattámogatásos MFB-refinanszírozott fejlesztési
hitellel és termőföld értékesítésből származó bevételekből teremtsék meg a nyertes és
a még beadni szándékozott fejlesztési pályázatok önerejét. A folyamat vége év végére
az lett, hogy a hitelfelvételhez szükséges vagyoni fedezetet, a termőföldre bejegyzett
jelzálogjog bejegyzési jogot nem biztosította a testület, és a termőföld értékesítésből is
csak a nem dévaványai közigazgatási területen lévő földek értékesítését határozta el,
így mindössze 10 millió forint önerőalap bővítést sikerült elérni. Az önerő hiánya
miatt két nyertes pályázat került visszaadásra, a biobrikettáló, valamint a szociális
bérlakás építésére vonatkozó pályázatok. A biobrikettálóhoz kapcsolódó eszközök
beszerzésére vonatkozó pályázatot visszavonták.
A működési hiány kezelésére betervezett hitel felvételétől is eltekintettek, ehelyett
második körben megszavazta az ÖNHIKI-s pályázat benyújtását a testület, aminek a
célja a működési felszültségek enyhítése.
Mivel a település hulladékgyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés a Tappe
Kft-vel 2012. január 31-el lejárt, az elmúlt év végén dönteni kellett a további
feladatellátásról.
A készülő új hulladékgazdálkodási törvényre is figyelemmel az érvényes
közbeszerzési törvény adta lehetőséggel élve a képviselő-testület többszöri tárgyalás
után úgy döntött, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal
kívánja a feladatot ellátni. Ennek érdekében üzletrészt vásárolt a Gyomaközszolg Kftben. Velük kötötték meg 2012. február 1-től az érvényes szerződést, ami alapján a cég
megkezdhette a szolgáltatást. A szerződés szerint a lakossági heti egyszeri ürítési díjat
az önkormányzat fizeti meg.
Adómértékek módosítására is sor került még az év vége előtt, az előző ok miatt a
magánszemélyek kommunális adója 7.000,- Ft-ról 12.000,- Ft-ra emelkedett. Az adó
összege részben fedezetet nyújt a szemétdíj fedezetére is.
Növelésre került a 2012. évi koncepció ismeretében a helyi iparűzési adó, ahol az
adómértékét 0,2 %-al 1,7 %-ról, 1,9 %-ra emelték.
Arról is döntött a testület, hogy részben a már eddig is felmerült igények, részben
pedig a 2014-ig fennálló felülvizsgálati kötelezettsége miatt beindítja a város
rendezési tervének módosítására, felülvizsgálatára szolgáló folyamatot. A jelentős
költségkihatású és hosszú idejű tervezési, egyeztetési folyamat már megkezdődött.
Érinti a tervezési munkát a dévaványai telephelyű vállalkozások közül a legnagyobb
iparűzési adót fizető EJT Kft-nek az üzem területének bővítésére irányuló
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kezdeményezése, melyre vonatkozóan a testület kinyilatkoztatta előzetesen a
szomszédos ingatlan értékesítésére vonatkozó szándékát. A cégvezetés tájékoztatása
és a szükséges területrendezési tervek készítésének finanszírozására vonatkozó
megállapodás megkötése alátámasztja, hogy a tervezett felújítást – újabb a 2011-es
évben átadottal azonos szintű üzemcsarnok létesítését – még 2012. évben meg
kívánják valósítani.
A testületi munka nyilvánossága folyamatosan biztosított. A munkaterv szerinti ülések
időpontját, napirendjét a helyi újság előre közli. Ezen ülések nyílt részét a városi
kábeltelevízió végig egyenes adásban közvetíti, és még két alkalommal megismétli. A
testületi ülést követően a helyi újságban összefoglaló tájékoztató jelenik meg. Egyes
fontosabbnak ítélt döntéssel kapcsolatban külön figyelemfelhívó cikk, hirdetmény is
megjelenik. Az ülés nyilvános részének jegyzőkönyvei, az előterjesztések nyomtatott
formában a városi könyvtárban, elektronikusan pedig a folyamatosan karbantartott
önkormányzati honlapon érhetők el.
Változó az üléseken a lakosok megjelenése, ha valami fontosnak ítélt felvetés, észrevétel van,
akkor nagy aktivitás tapasztalható, egyébként pedig rendszeres érdeklődők vannak ott.
Az önkormányzati munka szakszerűségét, törvényességét a jegyző és a szakapparátus által
előkészített anyagok biztosítják.
Folyamatosan segíti a munkát a megbízásos szerződéssel alkalmazott ügyvéd és az esetenként
felkért külső szakértők tevékenysége is.
Visszatekintve a 2011-es esztendőre összességében elmondható, hogy az összes kötelező
törvényben előírt feladatoknak eleget tudott tenni az önkormányzat, bár a működési
forráshiány kezelése okozott gondot és fennállása óta az elmúlt évben volt először olyan
helyzet, hogy erre támogatást is kapott.
A polgármester elmondja, hogy az önként vállalt feladatok közül sem kellett visszalépni.
Visszalépés a fejlesztési célok esetében történt, a pályázati önerőre felhasználható fejlesztési
források csökkenése miatt. Ugyanakkor még tartalékolni is kívánnak a fejlesztési forrásokból
a bent lévő, a már elnyert, de még szerződés kötés alatt álló, valamint a jövőbeni
pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása érdekében.
A polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben is sikerült ápolni a fennálló kapcsolataikat, a
megyei önkormányzattal, az újonnan felállt kormányhivatallal, az önkormányzati
érdekszövetségekkel, a környező településekkel, a helyi lakossággal, a vállalkozásokkal, a
helyi és a területi egyházi és társadalmi szervezetekkel, politikai pártokkal, civil
szerveződésekkel egyaránt. Lehetőségek szerint segítséget nyújtottak a karitatív
tevékenységet végző szervezeteknek közösségi feladatellátáshoz, mint pl. a vörösiszap
kártételével sújtott Kolontár térségének, vagy az árvízzel küszködő Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei településeknek, a moldovai csángó gyerekek magyar nyelviskolai taníttatásához és
egyének részére is, a Dévaványa Felemelkedéséért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány
közreműködésével segítséget nyújtottak, így a székelykeresztúri Madaras Ibolya és még
jelenleg is a dévaványai Marton Ildikó megsegítésére.
A polgármester elmondja, hogy eredményesen valósult meg közadakozásból a félautomata
defibillátor beszerzése és a rovásírásos helységnévtáblának az elhelyezése is.
A helyi rászoruló lakosoknak a pénzbeli önkormányzati ellátásokon túl segítséget nyújtottak:
- az iskolatej programmal,
- méhnyakrák elleni védőoltás támogatásával,
- lakáshoz jutás helyi támogatásával,
- a szociális földprogramhoz kapcsolódóan napos csibe és takarmány juttatással,
- az értékteremtő közfoglalkoztatási támogatás keretében előállított termékek
juttatásával,
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zöldségtermelés saját területen történő támogatásával vetőmagok, palánták,
juttatásával, két helyi vállalkozó adományából,
- a lakóháznál megfelelő kertterülettel nem rendelkezők számára a Nagycsaládosok
Egyesülete szervezésében kerti művelésre földterület biztosításával,
- tűzifa juttatással, saját kitermelésből,
- tűzifa juttatással BM. Által kiírt pályázatból,
- rászoruló gyermekek nyári étkeztetésével,
- tartós élelmiszer osztás is történt az EU Élelmiszer Bank juttatásaiból,
- a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytatók részére a
BURSA HUNGARICA pályázati rendszer keretében 15 fő részére ösztöndíj – havi
6.000,- Ft – keret biztosításával.
Minden lehetőségek igyekeztek megragadni, hogy a nehéz helyzetben élőkön segítsenek.
-

A 2011. évi költségvetés teljesítéséről és a 2012. évi költségvetési koncepcióról
tájékoztató
A polgármester elmondja, hogy az elmúlt év elején megtartott fórumon szó volt arról, hogy a
2010-es évhez képest 2011. évben szerényebb összegű költségvetést sikerült betervezni, a
működési oldalon 36,5 millió forintos hitellel volt egyensúlyban.
Főösszegében a terv 2.176.153.000,- Ft-al számolt, amit évközben
- az előző évi pénzmaradványból,
- a központosított előirányzatokból történt évközi feladatokhoz kötött lehívásokból,
- a működést és a fejlesztést segítő pályázatokkal elnyert támogatásokból,
- az önkormányzati sajátos bevételek növekedéséből, ezen belül is a helyi iparűzési
adóból
származóan a költségvetés bevétele 2.473.578.000,- Ft-ra emelkedett. A tervezett hitelt nem
kellett felvenni, mert a működési hiány miatt támogatást kértek a központi költségvetés erre a
célra tartalékolt előirányzatából, amit a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
közösen két ütemben összesen 21.701.000,- Ft-al támogatott. Ezen kívül a Víziközmű
Társulattól vettek kölcsön 9,4 millió forintot, mivel náluk jelentős tartalék képződött a 8-10.
számú szennyvízöblözet beruházásának későbbi indítása miatt.
Főbb bevételi források:
- Intézményi és egyéb működési bevétel:
414.429.000,- Ft
- Sajátos önkormányzati bevételek:
456.233.000,- Ft
Ebből:
o helyi adók:
169.246.000,- Ft
o gépjármű adó:
31.857.000,- Ft
o SZJA-ból származó bevétel:
249.361.000,- Ft
- Támogatásértékű bevétel:
563.593.000,- Ft
- Állami költségvetési támogatás:
683.764.000,- Ft
Ebből:
o a normatív állami támogatás:
306.100.000,- Ft
o központosított előirányzatból:
252.400.000,- Ft
o egyes jövedelempótló ellátásokhoz
visszakapott:
90.700.000,- Ft
Főbb kiadások:
- Személyi juttatások:
- Társadalombiztosítás járulékok:

469.866.000,- Ft
108.813.000,- Ft

7
-

Dologi kiadások:
382.478.000,- Ft
Önkormányzat által folyósított ellátások:
133.739.000,- Ft
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 15.802.000,- Ft
(civilszervezetek részére, amit a közeljövőben nehéz lesz megismételni.)
Céltartalékok:
210.909.000,- Ft
Intézményi beruházás:
869.528.000,- Ft
Felújítási kiadások:
38.804.000,- Ft
Felhalmozási célú hitelek kamata:
13.574.000,- Ft
Hitel törlesztése:
29.354.000,- Ft

A polgármester elmondja, hogy a kiadások mindösszesen: 2.473.578.000,- Ft
A polgármester elmondja, hogy 2011. évben összesen 39 pályázatot nyújtottak be, ezekből 35
nyertes lett, 2 nem kapott támogatást, 2 még elbírálás alatt áll, ami nagyon jó arány.
Megjegyzi, hogy a nyertes pályázatokból két pályázatot visszaadott a képviselő-testület.
A polgármester elmondja, hogy jelentős az elnyert pályázatok közül a belterületi
belvízrendezési célok támogatása és a kerékpárút-hálózat fejlesztésének a támogatása, ezekről
a 2012. évi beruházások ismertetése során bővebben fog szólni.
A nyert pályázatok összköltsége 449 millió forint, ebből 404 millió forintot nyertek, tehát 90
%-ot.
Benyújtott és el nem bírált pályázat a közúthálózat, gyűjtő utak egy részének a felújítására
vonatkozik, amelynek összköltsége 81 millió forint és 73 millió forintra pályáztak. Bíznak
abban, hogy pozitív elbírálásban részesül ez a pályázat is.
2011. évben megvalósult fejlesztéseknek az összköltsége 597,3 millió forint volt, ehhez az
igénybe vett támogatás 350 millió forint. Látható, hogy a 2011-es évtől a 2012-es év jobb
lesz. A nagy önerőt igénylő pályázatokat, a fürdőnél megvalósuló ifjúsági tábor kivételével
visszamondták.
A 2011-es évben a két legnagyobb beruházás a 8-10. számú szennyvízöblözet, valamint a
belterületi csapadékvíz rendezés 22 utcában megvalósítása volt.
A polgármester elmondja, hogy a működési pályázatok 85 % intenzitásúak voltak. Az
ÖNHIKI-s pályázat is jónak mondható.
A működési pályázatoknál említést tesz a foglalkoztatási pályázatról, ahol meghaladta a 70
millió forintot a támogatási összeg és 228 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.
A jelentősebb fejlesztésekről tesz említést a polgármester.
Már szólt a két legnagyobb beruházásról a 8-10. számú szennyvízöblözet megvalósításáról,
amely 335,9 millió forintba került, valamint a csapadékelvezető rendszer hármas üteméről,
amely nettó 172 millió forintba került.
Megvalósult még a szabadtéri színpad lefedése, amely 10,9 millió forintba került,
üzemcsarnok befejező munkálatai (áthúzódó tétel) 25,3 millió forint. A polgármester
elmondja, hogy voltak épület rekonstrukciók is.
Felújításra kerülnek a 2012-es éven a Szeghalmi úti iskola, az óvodák, a könyvtár,
megvalósításra kerül a fürdőnél az ifjúsági tábor, a kerékpárút hálózat is ki lesz építve,
amelyek előkészítésével kapcsolatban már a 2011-es évben merültek fel költségek. Elmondja,
hogy a brikettáló pályázatának előkészítése során is voltak költségek. Rendezvénysátrak,
informatikai eszközök is kerültek beszerzésre pályázati forrásból. Elmondja, hogy kisebb
dolgokat is vásároltak pl. a kertészethez fóliasátrakat, olyan műtrágyaszórót, amely a téli
sózást is segíti stb. Az elmondottak tették ki a bruttó 675,1 millió forintot.
Elmondja, hogy a 2012. évre vonatkozóan kedvezőtlenebb összegben tudtak tervezni
1.609.097.000,- Ft bevétellel és 1.609.097.000,- Ft kiadással.
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Bíznak abban, hogy 2012. évben is akkora növekedés lesz, mint a 2011-es évben, bár látható,
hogy a központosított előirányzatoknál, mind a pályázatoknál a lehetőségek kisebbek.
A polgármester úgy látja, van esély arra, hogy 2012-ben is tisztességesen végig vigyék az
évet. Fontos az idei évben, hogy készüljenek arra, hogy mi lesz 2013-ban.
Röviden szól arról, hogy ez ügyben már volt egyeztetés Erdős Norbert kormánymegbízottal,
ami folytatódni fog a jövő hét folyamán.
Röviden szól a járások kialakításáról, a kormányablakokról, a helyben megmaradó
szolgáltatásokról (pl. okmányiroda).
Elmondja, hogy a 2012-es évben szociális ellátásokra 132,1 millió forintot terveztek,
civilszervezetek támogatására 5 millió forint körüli összeggel számolnak.
Vannak átadási kötelezettségei is az önkormányzatnak, már említette, hogy benne vannak a
regionális ivóvízrendszerbe, hulladékgazdálkodási rendszerbe. A Parlamentnek vannak olyan
döntései, hogy bizonyos áremelés nem hajtható végre a hulladékszállítás, a vízszolgáltatás
területén, ennek a kompenzációja önkormányzati feladat lett. A szolgáltatást nyújtó
szervezeteknek ezzel kapcsolatban át kell adni működési jellegű támogatást, ez nem érinti
kedvezően az önkormányzatot, így 15 millió forint lesz terv szerint az átadáshoz szükséges
forrás.
A polgármester elmondja, hogy uniós támogatás esetén előírás az, hogy beruházással
létrehozott vagyontárgyak visszapótlási kötelezettségét meg kell képezni.
Röviden szól a 2012-es évre tervezett főbb fejlesztésekről:
- Belterületi csapadékvíz IV. ütemének megvalósítása pályázati forrásból, a támogatási
szerződés még nem került megkötésre. Az ülésen terem falán kifüggesztett térképen
látható, hogy mit takar a IV. ütem.
- önkormányzati intézmények felújítása, – Szeghalmi úti, Körösladányi úti iskola
épületek, a négy óvoda épület, valamint a könyvtár épülete kerül felújításra – a
felújítás keretében hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése,
biomassza alapú tüzelőanyagra történő átállítás, akadálymentesítés fog megtörténni.
Ez esetben is láthatják a jelenlévők az ülés terem falára kifüggesztett rajzokon, hogy
milyen felújítások fognak történni. A felújítás szintén pályázati forrásból fog
megvalósulni, a szükséges önerő felét szintén pályázati forrásból tudják biztosítani.
- A fürdőnél az ifjúsági tábor megvalósítása, amelyre szintén nyertek pályázati forrást.
Bíznak abban, hogy a strandfürdő nyári kihasználtságát javítani fogja.
- Gyűjtőút hálózat felújítására vonatkozó pályázat be lett nyújtva, amelyet befogadtak,
jelenleg elbírálás alatt van. Bíznak abban, hogy ezen pályázat is sikerrel fog járni. Az
ülésteremben kifüggesztett térképen szintén látható, hogy sikeres pályázat esetén,
mely utcák kerülnek felújításra.
- Kerékpárút hálózat fejlesztésének tervei is láthatóak a kifüggesztett térképen. Az
önkormányzat ez esetben is elnyert pályázattal rendelkezik, amelynek támogatási
intenzitása 90 %-os.
A polgármester vázlatosan ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket az önkormányzat
2011. évi munkájáról, a 2011. évi költségvetés teljesítéséről és a 2012. évi költségvetési
koncepcióról, valamint a 2012. évben tervezett fejlesztésekről.
A polgármester megköszöni a figyelmet.
A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy az általa elmondottakat kívánják-e
kiegészíteni?
Megállapítja, hogy a képviselők nem kívánnak kiegészítést tenni az elhangzottakhoz.
A polgármester megadja a lehetőség a lakosok részére, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják
el véleményeiket.
Elsőként Balogh Zsigmond lakossági képviselő részére adja meg a szót.
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Balogh Zsigmond lakossági képviselő – köszönti a fórum valamennyi résztvevőjét.
Lehet hallani, hogy a településnek igen magas adóssága van, amely frank alapú. Ha ez
valóban így van, akkor kérdése az, hogy milyen fedezeteket biztosítottak e célra (termőföld,
épület) és milyen értékben? Továbbá kérdése, hogy a biztosított fedezetek érték állóak-e, a
bank számára hosszútávon megfelelnek-e?
Örömmel veszi, hogy a rászorulók részére az önkormányzat tűzifát biztosít. Meglátása, hogy
vannak olyan esetek, amikor éppen nem a rászoruló kapja, vagy ha igen, az értékesítésre
bocsátja. Alaposan meg kellene vizsgálni, hogy kiknek a részére adnak ilyen jellegű
támogatást. Javaslata a lakossági képviselőnek, hogy a támogatásért valamilyen munkát
végezzen a támogatott, tehát dolgozzon meg érte.
A lakossági képviselő ennyit kívánt elmondani.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Zsigmond lakossági képviselőnek az
elmondottakat.
A lakossági képviselő első kérdésére elmondja, hogy két féle hitele van az önkormányzatnak.
Az egyik egy forint alapú kamattámogatásos MFB kedvező kamatú és törlesztő részletű hitel.
A másik 300 millió forint induló összegű svájci frank alapú hitel, amelynek futamideje 20 év,
amelyből még 17 év hátra van. Röviden említést tesz a svájci frank árfolyamának
változásáról. Bízik abban, ahogyan a gazdasági erősödik, ez nem fog nagy terhet jelenteni az
önkormányzat számára.
Röviden említést tesz arról, hogy a TÖOSZ-nál is vita volt e tekintetben, megoldást próbáltak
keresni arra vonatkozóan, hogy a városok megszabaduljanak az ilyen jellegű tartozásaiktól.
Ezt nem látja jó megoldásnak, ha a jelenlegi magas árfolyamon történne a kiegyenlítés, a
későbbiekben az árfolyamcsökkenés kedvezményeit nem tudnák igénybe venni.
Az Állami Számvevőszék, ahol gondot lát a törlesztésekkel kapcsolatban, ott már készíttetett
intézkedési tervet.
A polgármester elmondja, hogy jelzálog fedezetként van biztosítva a komposztáló telep,
önkormányzati lakások, földterület nincs fedezetként biztosítva.
A polgármester elmondja, hogy a bank minden évben adóst minősít és megnézi, hogy
megvan-e a fedezet.
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat időben lépett a nagy, költséges beruházásokon túl
vannak, természetesen szeretnének újakat is megvalósítani.
A már az említett tervezett beruházások fedezete biztosított, hitelfelvétel nélkül.
A polgármester elmondja, hogy korábban volt arra példa, hogy a szociális támogatást a
támogatásban részesülő ingatlanára ráterhelték, ezt a gyakorlatot már régóta nem folytatják.
A Szociális Bizottság a támogatás megítélése előtt a jövedelmi viszonyokat megvizsgálja, élte a kérelmező a közfoglalkoztatás lehetőségével. Vannak olyan rászorulók is, akik
jövedelemmel rendelkeznek, de rászorulók pl. ha sokan vannak a családban, ha betegség lép
fel stb., ilyen esetekben is a lehetőségekhez mérten támogatást kell nyújtani.
Elképzelhető az is, hogy előfordul olyan eset, hogy nem éppen rászoruló részesül
támogatásban, az ilyen eseteken kiszűrni képtelenség.
Röviden szól a naposcsibe juttatásról, annak ellenőrzéséről. Megjegyzi, hogy az ellenőrzések
során nem jelentkezett probléma egy családnál sem.
A hírek nem minden esetben igazak.
Ennyiben kívánt reagálni a lakossági képviselő kérdéseire, felvetéseire.
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 125
m3 fát kapott az önkormányzat BM. támogatásból, amelyhez az önerőt biztosítani kellett.
A bizottság elnöke szól a benyújtott kérelmek elbírálásáról. Elmondja, hogy az elmúlt év
folyamán a bizottság több mint 3.000 döntést hozott. Megjegyzi, hogy az idei évben a hideg
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időjárásra való tekintettel már öt bizottsági ülést tartottak. Egy bizottsági ülésre kb. 40 tűzifa
iránti kérelem érkezik. A bizottság tagjai a döntésük meghozatalánál körültekintően járnak el.
A bizottság elnöke elmondja, hogy 15 fő részére biztosítottak soron kívül tűzifát, holott nem
adtak be kérelmet, de rászorulók. Ezen jellegű döntésüket lakossági jelzések alapján hozták
meg.
A bizottság elnöke említést tesz a környezettanulmány lefolytatásáról.
Röviden ennyiben kívánt reagálni a lakossági képviselő által elmondottakra.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,
képviselő – megköszöni a polgármesternek a részletes beszámolót.
Röviden szól a közutak felújításának szükségességéről. Elmondja, hogy DévaványaGyomaednrőd közötti útszakasz egy része fel lett újítva, de van még olyan szakasz, amelynek
javítása nagyon fontos lenne. Említést tesz arról is, jó dolog lenne, ha a négy számjegyű
utakat három számjegyűvé minősítenék.
A képviselő szól a tömegközlekedés helyzetéről, valamint arról, hogy a busz járatokat jó
lenne sűríteni. Megjegyzi, hogy a késő esti órákban Dévaványára nem igazán lehet eljutni
tömegközlekedési eszközökkel.
A képviselő szól a kormányablakok fontosságáról, bízik abban, hogy Dévaványán lesz ennek
létjogosultsága a dévaványai, illetve az ecsegfalvai lakosok kiszolgálása tekintetében.
Röviden szól az állami fenntartású közutakról, a szociálisan rászorulóknak juttatott tűzifa
kérdéséről.
Köszöni a figyelmet, ennyiben kívánt hozzászólni?
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Balogh Zsigmond lakossági képviselő részére.
Balogh Zsigmond lakossági képviselő – örömmel veszi, hogy az önkormányzat a
rászorulóknak tud valamilyen módon segítséget nyújtani.
Meglátása, hogy egyre több olyan személy települ be Dévaványára, akik a szociálisan
rászorulók számát növelik. Elmondja, hogy a településen egyre több ingatlan van, amelyet az
említett emberek megvásárolnak, vagy csak beköltöznek. Meglátása, hogy a későbbiekben
nagy problémát fog ez jelenteni a településen. Valamilyen módon meg kellene akadályozni
azt, hogy ne a szociálisan rászoruló emberek költözzenek a településre.
Pap Tibor polgármester – a lakossági képviselő felvetésére elmondja, hogy ilyen ügyekben
intézkedéseket nem tudnak tenni. Nem lehet megakadályozni a magyar állampolgárok szabad
költözködési jogát. Megjegyzi, hogy ebből a körből nem érkezik lakástámogatási igény. A
helyi rendeletben foglalt feltételeknek az igénylőknek meg kell felelni.
A polgármester elmondja, hogy vannak olyan agrárvállalkozók, akik szeretnek olcsó
munkaerőt foglalkoztatni, ha a munkájuk nem felel meg, akkor elküldik őket, de a településen
maradnak, amivel szintén adódik probléma.
Azt megakadályozni nem tudják, hogy valaki a településen vásároljon ingatlant. Felvetődött
az is, hogy az önkormányzat vásároljon olcsó ingatlanokat a településen, amelyet az
önkormányzatnak hasznosítani kellene. Ez nem lenne jó megoldás, hiszen az ingatlant fel
kellene újítani, azt a rászorulók részére kiutalni.
Társadalmi összefogás szükséges a megoldás érdekében. Az jelent problémát, ha olyan
lakosok települnek be a városba, akik a szociálisan rászorulók számát gyarapítják.
Természetesen a rászoruló családoknak nyújtanak segítséget.
A polgármester megadja a szót Szabó László lakossági képviselő részére.
Szabó László lakossági képviselő – elmondja, ő is találkozott olyan esettel, hogy lakos, aki
támogatásként tűzifát kapott, értékesítette, holott valóban rászoruló volt.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.
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Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,
képviselő – Balogh Zsigmond lakossági képviselő felvetésére reagál, úgymint a Szociális
Bizottság tagja. Röviden szól a naposcsibe juttatás ellenőrzéséről, annak eredményéről,
amelyben ő is részt vett. Elmondja, hogy szankció nincs arra vonatkozóan, ha valaki eladja a
részére nyújtott juttatást. Annyit tud erre mondani, hogy a rászoruló saját magától adja el a
fát, ez esetben kénytelen fagyoskodni.
Elmondja, hogy az önkormányzat a hiteleket fejlesztésre vette fel, nem pedig működésre.
A bizottság elnöke szól az elnyert pályázati forrásokról, az ahhoz szükséges önerő
biztosításáról. Elmondja, hogy a beruházások Dévaványa város vagyonát gyarapítják,
valamint az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálják.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.
A polgármester megadja a szót Nagy Ferenc lakossági képviselő részére.
Nagy Ferenc lakossági képviselő – véleménye szerint lehetne szankcionálni azokat a
lakosokat, akik a részükre adott természetbeni juttatást értékesítik. Legközelebb nem kell
támogatásban részesíteni őket, ez jó szankció lenne számukra.
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,
képviselő – a lakossági képviselő felvetésére elmondja, hogy a rászorulónak támogatást kell
nyújtani, nem működik az, hogy legközelebb nem adnak részére. Kéri, ha a lakosoknak ilyen
esetekről van tudomásuk, akkor azt jelezzék a Szociális Bizottság felé.
Nagy Ferenc lakossági képviselő – elhangzott, mivel az oktatási intézmények át fognak
kerülni állami működtetésbe jelentős megtakarítások várhatók. A jelentős megtakarítás
mekkora mértékű összeget jelent?
Kérdése, hogy a megtakarítás eredményezheti azt, hogy az iparűzési adó mértéke
csökkentésre kerüljön?
A lakossági képviselő, mint az Ekuna Kft. ügyvezetője elmondja, hogy az iparűzési adó
fizetése nagy terhet jelent számukra, ezt a költséget a külföldi partnerek nem ismerik el. Nagy
problémát fog jelenteni a településen az, ha a dolgozóinak nem tud munkát biztosítani és az
önkormányzatnál fognak jelentkezni.
Kérné a testület tagjait, hogy az iparűzési adó mértékét csökkentsék, ne mindig a
vállalkozókat sújtsák.
A lakossági képviselő szól az ivóvízminőség-javító programról. Megjegyzi, hogy a mai napon
a vezetékből nagyon koszos, sárgaszínű víz folyt.
Elmondja, hogy a decemberi testületi ülésen a víz- és a szennyvíz szolgáltatási díjának
emeléséről döntöttek a képviselők, mivel tudták, hogy januártól központilag szabályozva lesz
az emelés, amelynek mértéke 4,2 %-tól nem lehet magasabb.
Volt szó arról is, hogy szociális bérlakásépítésre sikeresen pályázott az önkormányzat, amely
önerő hiányában nem valósul meg. Nem látja jó dolognak azt, ha új lakásokat építenek.
Nagyon sok üresen lévő ház van a településen, azok közül kellene vásárolni és azokat
felújítani.
Örömmel hallotta, hogy a fürdőnél fejlesztés fog történni, faházak épülnek ott. Bízik abban,
hogy a dévaványai strandfürdő nem jut a füzesgyarmati Gara Hotel sorsára, (a hotel bezárásra
került) reméli, hogy hasznot fog hozni az önkormányzat számára.
A lakossági képviselő kérdése, hogy a közhasznú dolgozók, a közalkalmazottak és a
köztisztviselők is részesülnek 100.000,- Ft/fő/év összegű cafetériában? A lakossági képviselő
véleménye, ha a közalkalmazottak és a köztisztviselők kapnak cafetéria juttatást, akkor a
közhasznú dolgozókat is megilleti.
A lakossági képviselő említést tesz a komposztáló telepről, annak állapotáról, valamint arról,
hogy a környezetében lévő árkokból kiszedett földet az út szélére rakták le, ami az út
állapotának romlásához vezet.
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Szó volt arról is, hogy az elnyert pályázatokhoz kevés önrészt kell biztosítani. Meglátása
szerint az önrész még kevesebb is lehetne, ha nem kellene közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Meglátása, hogy egyéb esetben a beruházás nem kerülne csak az 1/3-ába. A közpénzek így
könnyen elfolynak.
A lakossági képviselő említést tesz a központi autóbusz állomásról, annak bekerülési
költségéről, valamint arról, hogy ekkora épületet kevesebb költséggel is meg lehetett volna
valósítani.
Köszöni a figyelmet. Felvetéseire, kérdéseire rövid válaszokat kér.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nagy Ferencnek az elmondottakat.
Elmondja, hogy ha állami fenntartásba kerülnek az intézmények az azzal fog járni, hogy a
bevételt is vinni fogják. Tartanak attól, hogy a biztonságos feladatellátás miatt még a
szükségestől is többet visznek el. Szó volt a visszaszerződéses lehetőtőségről is, ha a feltétek
jók lesznek elképzelhető, hogy élni fognak vele. Ez eddig információk szerint ezzel a
lehetőséggel nem szabad élni. A forrás megosztás más lesz az állam és az önkormányzatok
között.
A polgármester említést tesz arról, hogy más településeken építményadót is fizetnek a
lakosok. Biztos hallottak arról a jelenlévők, hogy elhangzott az is, hogy csak a fantázia szab
annak határt, hogy milyen adónemeket és adómértékeket állapítanak meg az önkormányzatok.
Nem ismert, hogy 2013-ban milyen helyzetet kell majd kezelni.
A polgármester elmondja, az önkormányzat vagyonhasznosításból tud plusz bevételi forrást
teremteni, gondol itt a bérleti díjakra. Gondolkodnak olyan tevékenységek folytatásán is,
amellyel lehetne plusz bevételt teremteni, vagy kiadást csökkenteni.
Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjaival kapcsolatos felvetésre
elmondja, hogy a képviselő-testület decemberi ülésén megalkotott rendelete hatályon kívül
lett helyezve. Az önkormányzat árhatósági jogköre megszűnt, a díjakat a szolgáltató állapítja
meg.
A vízdíjak 4,2 %-tól nagyobb mértékben nem emelkedhetnek, így a kompenzációt az
önkormányzatnak kell valamilyen módon kezelni.
Elhangzott az, hogy olcsóbb lakást venni, mint építeni. Ez valóban igaz, de nem mindegy
milyen minőségű az a lakás. Az olcsó lakásokat nem érdemes megvásárolni, mivel nagyon
sokat kell rákölteni.
Elmondja, hogy a Holcim Hungária Otthon Alapítványhoz pályázatot nyújtottak be „Szociális
bérlakás-állomány növelése Dévaványán” címmel, amelyet kedvezően bíráltak el, 16 millió
forint összegű támogatást ítéltek meg. Már szólt arról, hogy önerő hiányában a bérlakások
nem kerülnek megvalósításra, a pályázati forrást visszamondták.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – szól arról, hogy a
szociális bérlakásokra igény van.
Elmondja, hogy a helyi rendelet értelmében a Ladányi Mihály utcai szociális bérlakásból
történő kiköltözéskor a befizetett összes lakbér 50 %-át vissza nem térítendő támogatásként
kapja meg a bérlő, amennyiben lakást vásárol vagy épít és az adásvételi szerződést vagy az
építési engedélyt is becsatolja. A bérlőnek adott a lehetőség, hiszen otthonteremtési
támogatást is igényelhet lakásvásárláshoz, vagy építéshez.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy 2011. évben 5 ingatlan vásárlása esetén nyújtott
támogatást az önkormányzat, erre a célra biztosított keret nem került felhasználásra. A
lakosoknak nincs pénze, nem kaptak hitelt és még sorolhatná, hogy milyen okok miatt nem
vásároltak ingatlant.
A polgármester elmondja, hogy vita volt azon, hogy a fürdőnél megvalósuljon az ifjúsági
tábor, vagy sem. A testület végül a megvalósítás mellett döntött a fürdő jobb kihasználása
érdekében. Bíznak abba, hogy ez a beruházás sikerrel fog járni, és hasznot hoz.
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Elmondja, hogy a partner, aki a PR munkálatokat nyerte el felvállalta, hogy az utazás
kiállításra a fürdővel kapcsolatos promóciós anyagot eljuttatja.
A polgármester elmondja, nincs arra lehetőség, hogy a közhasznú dolgozók részére is
biztosítsanak cafetériát.
A polgármester elmondja, hogy köztisztviselők esetében a cafetéria mértékét a törvény előírja,
kötelezően adandó juttatásról van szó. A közalkalmazottak esetében a juttatás adható, a
testület úgy döntött, hogy részükre 100.000,- Ft/fő/év összeget határoz meg.
Elhangzott, hogy a komposztáló telepnél az útpadkán föld van elhelyezve, amit a csatornából
kotortak ki. Ennek utána fognak nézni, megjegyzi, hogy a kikotort földnek lenne helye.
A lakossági képviselő felvetette, hogy a közbeszerzési eljárás miatt többe kerül a beruházás,
mint egyébként. A polgármester elmondja, hogy saját vállalkozásban egy cég, egy beruházást
sokkal olcsóbban meg tudja valósítani.
Elmondja, hogy a közbeszerzés eljárás lefolytatása az uniós támogatások esetében, sok
esetben állami támogatások esetében is kötelező. A polgármester elmondja, hogy 2012-ben az
építési beruházások esetében 150 millió forint értékhatár alatt nagyobb a mozgástér, nem kell
nyilvános közbeszerzési eljárás, hanem az ismert a megfelelő referenciával rendelkező,
bizonyított partnerek tesznek ajánlatot, és közöttük kialakul egy árverseny.
A polgármester elmondja, hogy árfelhajtó hatása valóban van a közbeszerzési eljárásnak, de
tapasztalatból mondja, hogy árlehajtó hatása is van.
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, ha a
kérelmező kérelmében tűzifát kér, akkor nem adhatnak pénzt. Megjegyzi, hogy a
támogatásokat utalvány formájában adják, kevés esetben történik az készpénzben.
A bizottság elnöke szól a Szociális Földprogramról, amellyel szintén segítséget nyújtanak a
rászorulók lakosok részére. Volt szó már a naposcsibe juttatásról, földterület biztosításáról.
A bizottság elnöke röviden szól a fürdőnél tervezett fejlesztésről, az ifjúsági tábor
kialakításáról. Megjegyzi, hogy a fürdő fejlesztésére vonatkozóan korábban is voltak tervek,
amelyek nem kerültek megvalósításra. Elmondja, hogy a településen gondot okoz a
vendéglátás, kevés olyan hely van ahol étkezni lehet.
Röviden említést tesz a fürdőnél lévő gyógyászati szolgáltatásról, annak fontosságáról.
Megjegyzi, hogy Magyarországon kevés olyan fürdő található, amelyik nyereséges.
Meglátása, hogy jó marketingre van szükség.
Röviden szól az iparűzési adóból származó bevételről.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.
Elmondja, hogy lesz egy vállalkozói fórum, ahol folytathatják ennek a témának a tárgyalását.
Nagy Ferenc lakossági képviselő – elmondja, hogy a Gara Hotelban sokkal nagyobb volt,
mint a dévaványai strand, szélesebb körű volt a szolgáltatás és mégis tönkre ment. Bár legyen
igazuk a képviselőknek, hogy ez a beruházás hasznot fog hozni a település számára.
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,
képviselő – elmondja, hogy Füzesgyarmaton megszűnt a gyógyászati ellátás, így arról a
környékről sok beteg Dévaványára jár gyógykezelésre. Véleménye szerint az is nagy szerepet
játszott abban, hogy a Gara Hotel bezárta kapuit, hogy a gyógyászati ellátás megszűnt.
Nagy Ferenc lakossági képviselő – örömmel venné, ha sikert hozna ez a beruházás és
minőségi javulás is lenne a szolgáltatás terén.
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – tudomása szerint a
Dévaványa-Gyomaendrőd közötti útszakasz felújítására vonatkozó terv elkészült, a
munkálatok is elvégzésre kerülnek az idei év végéig.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcs József lakossági képviselő részére.
Szűcs József lakossági képviselő – köszönti a Várospolitikai Fórumon megjelenteket.
Kérdése, hogy kinek az ötlete volt a lakossági szemétszállítás önkormányzat által történő
átvállalása? Miért jó ez Dévaványa számára?
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A lakossági képviselő elmondja, minden szolgáltatásnak ára is van. Legtöbbször ezt az árat
annak kell megfizetni, aki a szolgáltatást igénybe veszi. Ebben az esetben ettől eltértek. A
szolgáltatási díjra részben fedezetet nyújt a megemelt kommunális adó, de jelentős mértékben
az önkormányzat vállalta át. Véleménye szerint ez a módszer nem ösztönöz a takarékosságra,
a szelektív hulladékgyűjtésre, a komposztálásra. Ez a módszer ellenkezik a magyarországi
környezetvédelmi alapelvvel. Úgy gondolja az a 20 millió forint körüli összeget, amelyet az
önkormányzat erre a feladatra áldoz, az mindenképpen hasznosabb célokra használható lenne.
Véleménye szerint a lakosság többsége ki tudja fizetni a szolgáltatási díjat, aki eddig nem
tudta kifizetni a szolgáltatási díjat, illetve a kommunális adót a későbbiekben sem tudja.
Elmondja, ha ezen összeget akár beruházásokhoz önerőként is fel lehetne használni.
A lakossági képviselő úgy gondolja, hogy ezzel a döntéssel éppen az ellenkezőjét valósították
meg annak, amit meg kellett volna valósítani. Több ülésen is felvetődött, hogy a szolgáltatási
díj legyen arányban a keletkezett szemét mennyiségével. Elmondja, hogy a hulladékkezelés az
egész országban nagy problémát jelent, a lakosoknak kötelessége mindent megtenni annak
érdekében, hogy minél kevesebb szemét keletkezzen. Ezzel a döntéssel arra ösztönöznek
mindenkit, hogy mindenféle hulladékot tegyenek bele a kukába, hiszen azt ingyen elszállítják.
A képviselő-testület a döntés meghozatalakor biztos más szempontokat vett figyelembe.
A lakossági képviselőnek a 2012. évre tervezett beruházásokkal kapcsolatban az a véleménye,
hogy lényegesen jobbak az elképzelések az elmúlt évitől, lényegesen kisebb a kockázati elem.
Meglátása szerint egy kockázati elem van a tervezett beruházások között, a fürdőnél lévő
faházak megvalósítása, de nem ellenzi azt, mint korábban. A fürdőnél már történtek
fejlesztések, bízzanak abban, hogy ez a beruházás előrelépést jelent a fürdőnél. Megjegyzi,
hogy ezen beruházásnak nincs akkora kockázata, mint egy brikettáló megvalósításának.
Röviden szól arról, hogy 2011. évben Dévaványán megalakult egy energiaszolgáltató kft.,
bízik abban, hogy az idei évben elkezdik a munkát. A polgármester nyilatkozta a Békés
Megyei Hírlapban, tartanak attól, hogy az épületek korszerűsítése csorbát szenved, mivel nem
valósul meg a brikettáló. Véleménye szerint az intézményekre nem lesz kihatással, hiszen
lehet biobriettet vásárolni sok helyen. Megjegyzi, hogy Mezőberényben a szalmabrikett ára
2.800,- Ft/q. Bízik benne, hogy a Kft. sokkal kedvezőbb áron tudja megtermelni a brikettet,
mint ahogyan az önkormányzat megtermelte volna.
A lakossági képviselő egyetért a kerékpárút beruházással. Elmondja, hogy ilyen jellegű
beruházásokra van szüksége az önkormányzatnak, amely a lakosságot kiszolgálja és nem
lehet veszteséges. Tudomása szerint kb. 2 km kerékpárút kerül kiépítésre, amelynek költsége
100 millió forint. Kérdése, hogy miért kerül ilyen sokba?
Befejezésképpen elmondja, hogy elégedett a képviselő-testület tavaly évi ténykedésével.
Bátor kiállás volt az, hogy nemet tudtak mondani a termőföld értékesítésre, az olyan
hitelfelvételre, amelytől Dévaványa kárt szenvedett volna, a biobrikettáló megvalósítását sem
szavazták meg. Sok esetben egy-egy szavazaton múlott a döntés meghozatala. Kéri a
képviselőket, hogy az üléseken kevesebb ötletet vessenek fel, pl. felvetésre került a vízdíjak
megállapításakor, hogy adjanak el termőföldeket és annak bevételéből végezzenek hálózat
korszerűsítést, mondván, hogy egyik vagyon elem átmegy a másik vagyonelembe. Véleménye
szerint ez nem így van. A földre vigyázni kell.
A lakossági képviselő röviden ennyiben kívánt hozzászólni.
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szűcs Józsefnek az elmondottakat.
Elmondja, hogy a víz- és szennyvíz elemeit az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell
visszapótolni, korszerűsíteni. Az ehhez szükséges forrás megképzésének két módja van, vagy
az árakban képzik meg a szükséges forrást, vagy pedig erre a célra vagyont értékesítenek.
Röviden szól a szennyvíztelep korszerűsítésének szükségességéről.
Elmondta a lakossági képviselő, hogy a 2012. évi beruházásokkal kapcsolatban fenntartása
nincs. A polgármester elmondja, hogy az út-, kerékpárút fejlesztés is hoz folyamatos
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ráfizetést, ezeknek is van költsége, hiszen fenn kell tartani. A költségvetésben ilyen célokra
van tervezve kiadás.
A polgármester elmondja, hogy Körösladány település épületkorszerűsítésre benyújtott
pályázatát elutasították azzal az indokkal, hogy nem pályáztak a helyi fűtőanyag előállításra.
Dévaványa pályázott ilyen célra, amit meg is nyert, de visszamondott. Elmondja, hogy a
fenntartási időszakban 2.000,- Ft/q alatt kellene biztosítani a tüzelőt, de ez nem lesz
lehetséges, ha nem saját előállításban történik. Ezt a kérdést valamilyen módon kezelni kell.
Bíznak abban, hogy lesz ilyen jellegű pályázati kiírás nagyobb támogatási mértékkel.
Elmondja, hogy a lakossági szemétszállítási díj átvállalásának két oka volt. Az egyik oka az,
hogy így lehet a legalacsonyabb költséggel megoldani a feladatot, a másik ok pedig az, hogy
az új szervezetben az önkormányzat tulajdonostárs lesz. Az önkormányzat érdeke, hogy ennek
a cégnek a rentabilitása megmaradjon és fejlődjön. A polgármester elmondja, hogy az ő
javaslata volt ez a megoldás. Elmondja, hogy a díjban heti egy alkalommal történő ürítés
szerepel, ezen felül keletkezett hulladékot céglogószsákokban kell elhelyezni. A
céglogószsákokat a lakosoknak meg kell vásárolni. Úgy gondolja, odafigyelnek a lakosok
arra, hogy mit helyezzenek el az edényzetben. A polgármester elmondja, a szerződésben
szerepel, hogy kisebb edényzetet is lehet kérni. Megjegyzi, hogy Gyomaendrődön
alkalmazták már a vonalkódos módszert, de beszüntették, mivel nem hozta meg a várt
eredményt, de egyidejűleg megjelentek az illegális szemétlerakások, amit szeretnének
elkerülni.
A polgármester elmondja, hogy összehasonlították a szemétdíj fizetési morált, a kommunális
adó fizetési morállal. Arra a megállapításra jutottak, hogy a kommunális adó fizetési morál
jobb. A szemétszállítási díjat közadók módjára nem lehet behajtani, ezért halmozódott fel
ekkora kintlévősége a szolgáltatónak. Elmondja, hogy szociális rászorultság esetén van
lehetőség a kommunális adó mértékének a csökkentésére is.
A polgármester ennyiben kívánt reagálni Szűcs József által elmondottakra.
A polgármester megadja a szót Nagy Ferenc lakossági képviselő részére.
Nagy Ferenc lakossági képviselő – kérdése, hogy az önkormányzat azzal a Kft-vel nem vette
fel a kapcsolatot, amelyik a brikettáló gépsort elhelyezte a településen?
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ajánlatuk nem volt megfelelő az önkormányzat
számára. E témában két céggel folytatott tárgyalásokat, de egyik sem volt kedvező.
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,
képviselő – megköszöni Szűcs József lakossági képviselőnek a hozzászólását. Elmondja,
hogy döntéseiket megfontoltan hozták meg. A lehetőségeket próbálták úgy számba venni és
döntéseiket úgy meghozni, hogy azok a város javát szolgálják.
A képviselő említést tesz a városközpont felújításának fontosságáról, a szennyvíztelep
korszerűsítésének szükségességéről. Elmondja, hogy a jövőben nagyon sok feladat áll még a
testület előtt.
Köszöni a figyelmet.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Ungi Zsolt lakossági képviselő részére.
Ungi Zsolt lakossági képviselő – elmondja, hogy a művelődési ház mellett szükséges lenne a
parkolókat bővíteni, mivel rendezvények esetén kevésnek bizonyul a jelenlegi parkolási
terület. Kérdése, hogy a csapadékvíz-elvezető csatornák során felszabadult mederlapokból ezt
nem lehetne megoldani?
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a felvetés az elmúlt évben is szerepelt az
elképzelések között. Elmondja, hogy a gyephézagos téglák erre a célra le lettek gyártva, de a
lerakásukhoz már nem volt munkaerő. Nem látja akadályát annak, hogy az idei évben
megvalósuljon.
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Ungi Zsolt lakossági képviselő – elmondja, azért javasolta a parkolóhelyek mederlapokból
történő megvalósítást, hogy minél kevesebb költség merüljön fel.
Elmondja, hogy az iskola mögötti árokból nem folyik el a víz. A közmunkaprogram keretén
belül tereprendezést kellene végezni a művelődési ház környékén. Elmondja, hogy az idei
évben kerül sor a Dévaványaiak Világtalálkozójára, és meg kellene oldani, hogy az utcakép
elfogadható legyen. A Gyöngy utcából a Váradi Étkeztetési Bt. előtt lévő árokba folyik a víz,
onnan nem tud tovább folyni, ezt kellene valamilyen módon kezelni. Kérdése, hogy az általa
említett rész szerepel a csapadékvíz-rendezési programban?
Pap Tibor polgármester – Ungi Zsolt felvetésére elmondja, hogy a csapadékvíz csatornák a
Bem utcában, illetve a Gyöngy utcában elkészültek. Elmondja, hogy a csapadékvíz-elvezető
programban szerepel a Széchenyi utca, tehát a felvetés megoldott lesz.
Ungi Zsolt lakossági képviselő – véleménye szerint a lakosok is beleegyeznének abba, hogy a
rendezvények idején ideiglenesen parkoljanak az autók a Gyöngy utca elején, ahol lehetne
parkolóhelyeket kialakítani.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a felvetés rögzítve van, amelynek megoldását meg
fogják vizsgálni.
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,
képviselő – örömmel vette, hogy Szűcs József lakossági képviselő pozitívan értékeli a
képviselő-testület elmúlt évi munkáját.
Röviden említést tesz a fürdőnél tervezett fejlesztésről. Meglátása, hogy ez a beruházás
bevétel növekedést fog eredményezni.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcs József lakossági képviselő részére.
Szűcs József lakossági képviselő – elmondja, mindig vita alakul ki azon, hogy mely
beruházások viszik a pénzt és mely beruházások azok, amelyek hozzák a pénzt. Véleménye
szerint, ha egy utat jól megépítenek, akkor annak nincs fenntartási költsége, egy épületre
mindig költeni kell. Nem mindegy, hogy milyen áron érnek el bevételt. Sajnos meg van annak
az esélye, hogy a kiadás több lesz a bevételtől, emiatt ment tönkre nagyon sok üzem, sok
társaság. A faházakra éves szinten biztos sokkal magasabb fenntartási költséget kell fordítani,
mint a kerékpárútra. Elmondja, ha a kiadás nagyobb, mint a bevétel, akkor ebből van a
vagyonvesztés. Tehát hatékonyan, jól kell üzemeltetni.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
településen fontos lenne egy sportcsarnok létesítése is. Egy ilyen beruházás is a lakosság
érdekeit szolgálná, hiszen sok sportolni vágyó átjár a gyomaendrődi sportcsarnokba.
Szűcs József lakossági képviselő – véleménye szerint ez ügyben ki kell kérni a lakosság
véleményét.
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a sportcsarnok megvalósítására vonatkozóan is
vannak alternatívák, amelyről a vállalkozói fórumon fognak tárgyalni.
A polgármester elmondja, hogy a lehetőségeket ki kell használni.
A polgármester megadja a szót Balogh Zsigmond lakossági képviselő részére.
Balogh Zsigmond lakossági képviselő – röviden szól arról, hogy az esetlegesen megvalósuló
sportcsarnokot közösen lehetne üzemeltetni a szomszédos településsel.
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Somogyi András lakossági képviselő részére.
Somogyi András lakossági képviselő – elmondja, hogy a Hajnal utcában fontos lenne a
csapadékvíz-elvezető árkok rendbetétele. Nagyon sok helyen nem folyik el a víz.
A lakossági képviselő szól arról is, hogy a gyalogjárdák állapota is kivetni valót hagy maga
után, azon nem igazán lehet közlekedni, a babakocsit az anyukák biztonsággal nem tudják
tolni. Megjegyzi, hogy az elmúlt évben a Hajnal utcában lévő zugban járdalapokat raktak le
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az önkormányzatnál dolgozó munkások, amivel nem lenne gond, ha nem a zug közepén
lenne.
Elmondja még, hogy nagyon sok helyen a lakosok nem takarítják le a havat az ingatlanuk
előtt lévő járdáról, ami szintén akadályozó a közlekedőket, arról nem is beszélve, hogy baleset
is történhet. Véleménye szerint az érintetteket fel kellene szólítani.
Köszöni a figyelmet, ennyit kívánt elmondani.
Pap Tibor polgármester – Somogyi András felvetésére elmondja, hogy a terem falára
kifüggesztett térképen is látható, hogy a Hajnal utcában a csatornaépítés be van tervezve.
Elmondja, hogy gyalogjárdák felújítására is van forrás tervezve a költségvetésbe.
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még vaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.
Megköszöni a lakosoknak, hogy ilyen sokan részt vettek a fórumon és véleményt
nyilvánítottak.
A polgármester a Várospolitikai Fórumot 2100 órakor bezárja.
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