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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-án 
megtartott rendkívüli ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
dr. Ágoston Sándor  képviselő  
Horváth László  képviselő 
Földi Imre   képviselő 
Dékány József  képviselő 
Kondacs György  képviselő 
Csatári Lajos   képviselő  
Nyuzó Marietta  képviselő 
Kiss Gábor   képviselő 
Kiss Károly   képviselő  
Kanó József   képviselő 
Földesi Zoltán  képviselő  
Balogh Csilla   jegyző 
Valánszki Róbert  aljegyző 

 
Távolmaradt:   Pihurik Katalin  képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki 
irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Ernyes Csilla pályázatíró referens, Dr. 
Kulcsár László ügyvéd. 
 
A polgármester üdvözli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
A polgármester elmondja, hogy Pihurik Katalin képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud 
részt venni egyéb elfoglaltsága miatt. 
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
13 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 

 
1. „Dévaványa Szennyvízberuházásának megvalósítása” című programhoz 

kapcsolódó projektmenedzsmenti, könyvvizsgálói, illetve nyilvánossággal 
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó kivitelező kiválasztása.  
Előadó: Beleznai Róbert közbeszerzési tanácsadó (All-Ready Kft.) 
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2. A 334/2010.(VII.29.) Kt. határozat visszavonása. 
„Dévaványa Szennyvízberuházásának megvalósítása” című program keretében a 
mérnöki feladatok ellátásra vonatkozóan helyi beszerzés lefolytatása, a 
kivitelező kiválasztása.  
Előadó: Beleznai Róbert közbeszerzési tanácsadó (All-Ready Kft.) 

 
3. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés első félév teljesített adatairól, valamint a 

várható bevételek és kiadások alakulásáról.  
   Előadó:  Pap Tibor polgármester  
 

4. Bio-sales Bt. szelektív hulladékgyűjtési ajánlatának megtárgyalása.  
Előadó: Gyuricza Máté műszaki ügyintéző  
 

5. Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
 

6. Általános Művelődési Központ SZMSZ-ének módosítása. 
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

   
7. Bejelentések 

 

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 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Határozat: 
 344/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. augusztus 26-án 
tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. „Dévaványa Szennyvízberuházásának megvalósítása” című programhoz 

kapcsolódó projektmenedzsmenti, könyvvizsgálói, illetve nyilvánossággal 
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó kivitelező kiválasztása.  
Előadó: Beleznai Róbert közbeszerzési tanácsadó (All-Ready Kft.) 

 
2. A 334/2010.(VII.29.) Kt. határozat visszavonása. 

„Dévaványa Szennyvízberuházásának megvalósítása” című program keretében a 
mérnöki feladatok ellátásra vonatkozóan helyi beszerzés lefolytatása, a 
kivitelező kiválasztása.  
Előadó: Beleznai Róbert közbeszerzési tanácsadó (All-Ready Kft.) 

 
3. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés első félév teljesített adatairól, valamint a 

várható bevételek és kiadások alakulásáról.  
   Előadó:  Pap Tibor polgármester  
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4. Bio-sales Bt. szelektív hulladékgyűjtési ajánlatának megtárgyalása.  

Előadó: Gyuricza Máté műszaki ügyintéző  
 

5. Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
 

6. Általános Művelődési Központ SZMSZ-ének módosítása. 
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

   
7. Bejelentések 

 
 
 
1. Napirendi pont  
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a „Dévaványa 
Szennyvízberuházásának megvalósítása” című programhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti, 
könyvvizsgálói, illetve nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó kivitelező 
kiválasztása.  
A testület döntött arról, hogy a feladatok ellátására kiktől kérnek ajánlatot, amelyek 
beérkeztek és az értékelésük megtörtént.  
A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozóan három cégtől kértek 
be ajánlatot, a megadott határidőig mind három cég megküldte ajánlatát, amelyek a 
következők:  

- Trisius Építő, Tervező és Szolgáltató Kft. (Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
Ajánlati ár: bruttó 7.500.000,- Ft 
Teljesítési biztosíték: 60.000,- Ft 
Meghiúsulási kötbér: 1.000.000,- Ft 
 

- Békés Mérnök Tervező, Szolgáltató, Beruházás és Vállalkozásszervező Kft. 
(Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár: bruttó 7.250.000,- Ft 
Teljesítési biztosíték: 75.000,- Ft 
Meghiúsulási kötbér: 1.100.000,- Ft 
 

- Duplex Kft. (Békéscsaba, Berzsenyi u. 149.) 
Ajánlati ár: bruttó 8125.000,- Ft 
Teljesítési biztosíték: 65.000,- Ft 
Meghiúsulási kötbér: 1.000.000,- Ft 

A hiánypótlási felhívásnak a Duplex Kft. nem tett eleget, így ajánlata érvénytelen.  
A benyújtott ajánlatok közül a Trisius Építő, Tervező és Szolgáltató Kft., valamint a Békés 
Mérnök Kft. ajánlata érvényes.  
Összességében a legelőnyösebb ajánlatot a Békés Mérnök Tervező, Szolgáltató, Beruházás és 
Vállalkozásszervező Kft. tette.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
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Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy 
Békés Mérnök Tervező, Szolgáltató, Beruházás és Vállalkozásszervező Kft. bruttó 
7.250.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági vélemény ismertetését.  
A 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 Tervező, Szolgáltató, Beruházás és 
Vállalkozásszervező Kft. bruttó 7.250.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
345/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Szennyvízberuházásának megvalósítása című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0006 jelű 
pályázaton elnyert támogatás segítségével megvalósítandó projektmenedzsmenti 
feladatok teljes körű lebonyolítására – helyi beszerzés keretében – a Békés Mérnök 
Tervező, Szolgáltató, Beruházás és Vállalkozásszervező Kft.. (5600 Békéscsaba, 
Pásztor u. 34.) 7.250.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevőt 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 – 2011. 12.31. – a projekt befejezése 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens 
részére.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a könnyvizsgálói feladatok ellátására is 
három cégtől kértek ajánlatot. A megadott határidőig mind három cég megküldte ajánlatát a 
következő tartalommal: 

- ABACUS DUO Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Békéscsaba, Berzsenyi utca 9/1.) 
Ajánlati ár: bruttó 3.000.000,- Ft 
Teljesítési biztosíték: 30.000,- Ft 
 

- Csiffáry János egyéni vállalkozó (Gyula, Stéberl a. u. 8.) 
Ajánlati ár: bruttó 5.000.000,- Ft 
Teljesítési biztosíték: 50.000,- Ft 

 
- Aqua-Audit Kft. (Békéscsaba, Luther utca 12.) 

Ajánlati ár: bruttó 1.850.000,- Ft 
Teljesítési biztosíték: 100.000,- Ft 
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A legelőnyösebb ajánlatot az Aqua-Audit Kft. tette, így javasolják megbízni a 
tevékenységgel.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javasolja az Aqua-
Audit Kft. bruttó 1.850.000,- Ft-os ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági vélemény ismertetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy az Aqua-Audit Kft. bruttó 1.850.000,- Ft-os 
ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
346/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Szennyvízberuházásának megvalósítása című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0006 jelű 
pályázaton elnyert támogatás segítségével megvalósítandó könyvvizsgálat teljes 
körű lebonyolítására – helyi beszerzés keretében – az Aqua-Audit Könyvvizsgáló 
Kft. (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. I. 113.) 1.850.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, 
mint összességében legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevőt 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 – 2011. 12.31. – a projekt befejezése 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Ernyes Csilla részére.   
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a PR, nyilvánosság feladatok ellátására 
vonatkozóan három cégtől kértek árajánlatot. A megadott határidőig: 2010. augusztus 13-án 
10.00 óráig egy cég küldte meg árajánlatát a következő tartalommal:  

1. Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) 
A pályázat megvalósításához kapcsolódó PR feladatok teljes körű ellátása:  
Ajánlati díj összesen: bruttó 2.906.250,-  Ft. 

A Bíráló Bizottság az ajánlat elbírálása után javasolja, hogy Moldván János (5510 
Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) egyéni vállalkozót, mint egyetlen ajánlattevő kerüljön 
kiválasztásra a tárgyi munkára.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért 
azzal, hogy Moldván János egyéni vállalkozó 2.906.250,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdessék ki 
nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen Kiss Károly képviselő felvetette, helyes-e az, hogy csak 
egy ajánlat érkezett be és azt az egy ajánlatot hirdetik ki nyertesnek. A polgármester 
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elmondja, hogy az ajánlat a rendelkezésre álló keretbe belefér. A testület döntötte el, hogy 
mely három cégtől kérnek ajánlatot a feladat ellátására, lehetőségük volt mind hármuknak 
ajánlatukat megtenni.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Aki egyetért azzal, hogy Moldván János egyéni vállalkozó 2.906.250,- Ft bruttó áras ajánlatát 
hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 347/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Szennyvízberuházásának megvalósítása című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0006 jelű 
pályázaton elnyert támogatás segítségével megvalósítandó PR, nyilvánosság teljes 
körű lebonyolítására – helyi beszerzés keretében – Moldván János egyéni vállalkozó 
(5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) 2.906.250,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint 
legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevőt 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 – 2011. 12.31. – a projekt befejezése 

 
 
2. Napirendi pont  
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
334/2010.(VII.29.) Kt. határozat visszavonása, valamint „Dévaványa 
Szennyvízberuházásának megvalósítása” című program keretében a mérnöki feladatok 
ellátásra vonatkozóan helyi beszerzés lefolytatása, a kivitelező kiválasztása.  
A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla részére.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy mérnöki felügyeletre vonatkozóan a 
július 29-én tartott testületi ülésen elfogadták az ajánlattételi felhívást.  
Elmondja, hogy a testületi határozat visszavonását javasolják, mivel a közbeszerzési törvény 
lehetőséget ad arra, hogy legalább három ajánlattevőtől kérjenek ajánlatot.  
A következő három céget javasolják felkérni ajánlattételre: 

- Kövite-Plusz Kft. Gyula, Nagyváradi u. 54.  
- Mézer Bt. Gyula, Körösi Cs. S. u. 10.  
- Akviron Kft. Szolnok, Hunyadi u. 24.  

Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Ernyes Csillának az elmondottakat.  
A polgármester megadja szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a 
334/2010.(VII.29.) Kt. határozat visszavonásával, valamint azzal, hogy a pályázatíró referens 
által ismertetett három cégtől kérjenek ajánlatot. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését.  
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Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a 334/2010.(VII.29.) Kt. határozat visszavonásával, amely a „Dévaványa 
Szennyvízberuházásának megvalósítása” tárgyú mérnöki felügyeletre vonatkozó Ajánlattételi 
felhívás kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 348/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 334/2010.(VII.29.) Kt. 
határozatát visszavonja, amely a „Dévaványa Szennyvízberuházásának 
megvalósítása” tárgyú mérnöki felügyeletre vonatkozó Ajánlattételi felhívás. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a „Dévaványa Szennyvízberuházásának megvalósítása” tárgyú 
mérnöki felügyeletre vonatkozóan a Kövite-Plusz Kft-től, a Mézer Bt-től, valamint az 
Akviron Kft-től kérjenek ajánlatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 

 349/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
szennyvízberuházásának megvalósítása” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0006 kódszámú 
pályázat megvalósításához kapcsolódó mérnök kiválasztását a 2010. évi LXXXVIII. törvény 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása 68. § (2) bekezdése alapján 
bonyolítja le.  
Az önkormányzat az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:  
 
1.) Kövite-Plusz Kft. 
Dr. Puskás János ügyvezet･ 
5700 Gyula, Nagyváradi út 54. 
Tel/Fax: 66/463-138, 561-581 
e-mail: kovite@kovite.hu 
 
2.) Mézer Bt. 
Hangyál István üzletvezet･ 
5700 Gyula, Körösi Cs. S. u. 10. 
Tel: 06-30/9154-177 
(Fax és e-mail: Köviténél megkapja) 
 

mailto:kovite@kovite.hu
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3.) Akviron Kft. 
Nagy Róbert ügyvezet･ 
5000 Szolnok, Hunyadi u. 24. 
Tel/Fax: 56/427-098 
E-mail: akviron@akviron.hu 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre, 
az egyes feladatokra vonatkozóan.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester,  
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2010. szeptember 30. (ajánlattételi felhívások megküldése) 
 
 
 
3. Napirendi pont  
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2010. 
évi költségvetés első félév teljesített adatairól, valamint a várható bevételek és kiadások 
alakulásáról szóló tájékoztató megtárgyalása.  
A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, hogy az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az írásos anyaghoz 
szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a tájékoztató anyagot a 
bizottság ülésén megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasol a testület felé.  
Elmondja, hogy a tájékoztató anyagban szerepel, valamint korábbi ülésen is volt szó a Jéggyár 
úti idősek otthonánál végzett felújításhoz a saját forrás biztosításáról, amely 10.689 e Ft, amit 
a bizottság javasol biztosítani az önkormányzat 2010. évi költségvetésének fejlesztési 
céltartalékából.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy sajnos a tájékoztatóból látszik, hogy a működési hitelt nem sikerült kiváltani 
többletbevétellel, pénzmaradvánnyal. Látható az is, hogy az adóelőleg összege jóval több, 
mint a ténylegesen fizetendő összeg, ebből adódóan visszafizetési kötelezettségük is van, 
emiatt az adóerőképesség csökken, az adóerőképesség kompenzálására szja kiegészítést 
kérhetnek, ami önmagában is kevesebb és később is érkezik. Feszültséget jelentene az, ha az 
adófizetők kérnék a többlet visszafizetését, ami az adóelőleg feltöltésből adódik. A 
polgármester bízik abban, hogy nem kérik az őszi adófizetési kötelezettségük időpontjáig, 
akkor pedig be fogják számítani a túlfizetést. Reménykedik abban, hogy addig megérkezik az 
szja kiegészítés, ami valamelyest kompenzál, de a kettő között összesen is lesz 23.892 eFt 
különbözet a jelenlegi számítások szerint, ami ki fog esni a 2010. évi bevételekből, ami növeli 
a 36 millió forintos működési hiányt. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy érzése szerint a 
2011-es évi az idei évhez hasonlóan nehéz lesz.  
A polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testület tagjait. 
Aki elfogadja a 2010. évi költségvetés első félév teljesített adatairól, valamint a várható 
bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

mailto:akviron@akviron.hu
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   
 

Határozat: 
 350/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés első 
féléves teljesített adatairól, valamint a várható bevételek és kiadások alakulásáról 
szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
Felelős:  -  
Határidő:  - 

 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény Dévaványa, Jéggyár u. 47. szám alatt lévő épületének a felújításához szükséges 
10.689.364,- Ft összegű önerőt biztosítsák az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
fejlesztési céltartalékából kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 351/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Dévaványa, Jéggyár u. 
47. szám alatt lévő épületének a felújításához szükséges 10.689.364,- Ft összegű 
önerőt az önkormányzat 2010. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére 
biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
4. Napirendi pont  
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a Bio-sales 
Bt. szelektív hulladékgyűjtési ajánlatának megtárgyalása.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére. 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy szakmai szemmel nézve egy jó tartalmú 
ajánlatot kaptak. Elmondja, hogy jogi oldalról problémák merültek fel.  
Tudott dolog, hogy Dévaványán a közszolgáltatást a Tappe Kft. látja el a közszolgáltatási 
szerződés alapján, amely szerződés 2012. január 31-én jár le.  
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Meghatározó tényezőnek tekintendő, hogy a közszolgáltatási szerződés tartalmazza az egyes 
csomagolási hulladékok (műanyag- és fémcsomagoló anyagok) szelektív begyűjtését is. Az 
üzemeltetett rendszer kis hatékonyságúnak jellemezhető. A havi egyszeri alkalommal történő 
begyűjtés mellett jelentéktelen mennyiségű 2 tonna/év körüli beszállítás történik. A 
közszolgáltató jellemzése szerint a begyűjtött hulladék nagy szennyezettséggel rendelkezik 
így esetenként további feldolgozásra alkalmatlanná válhat - tehát lerakóra kerül. 
Összefoglalásként kijelenthető, hogy a jelenlegi közszolgáltatási rendszerben nincsenek 
ösztönző elemek az egyének érdekeltsége nem mérhető. Nincs olyan technikai és 
üzletpolitikai háttér, amellyel megfelelően magas szinten teljesíthetővé válhatnának a kitűzött 
hulladék politikai elképzelések. 
Kérdéses volt az, hogy a Tappe Kft. mutat-e hajlandóságot a feladat megosztására. Az 
előterjesztéshez mellékelt levélből látható, hogy nem zárkóznak el a fejlesztés támogatásától.  
Az ügyintéző elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási törvényből adódóan voltak kérdések, 
amelyek vonatkozásában állásfoglalást kértek a Környezetvédelmi Minisztériumtól. Az 
állásfoglalásban leírták, hogy a közszolgáltatás elemeinek további összetevőire külön 
felhívást közzétenni nem lehet. (A minisztériumtól érkezett levél a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
Az elmondottakból következik, hogy a települési szilárd hulladékok összegyűjtésére és 
elszállítására közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat csak olyan 
közszolgáltatóval köthet, amely a szelektív hulladék begyűjtése mellett a vegyesen gyűjtött 
települési szilárd hulladékok kezelését is ellátja, tekintettel arra, hogy a vegyesen gyűjtött 
települési szilárd hulladékok kezelésére külön felhívás nem írható ki.  
A települési hulladékkezelési közszolgáltatást a keletkezett hulladék fajtájának vegyes vagy 
szelektív gyűjtésétől függetlenül egységesnek kell tekinteni, és az egyes tartalmi elemekre 
további felhívást közzétenni nem lehetséges. 
A jelenlegi jogi környezetben az ajánlatot elfogadni nem lehet, amennyiben a közeljövőben 
jogszabályváltozás következik be, a feltételek változnak, lehet a szelektíven gyűjtött 
hulladékra külön szolgáltatási szerződést kötni, úgy természetesen visszatérnek a témára.   
Az ügyintéző röviden ennyit kíván kiegészítésképpen elmondani. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a 
témát hosszadalmasan tárgyalta. Novák Imre alpolgármester az írásos anyaghoz kiegészítést 
fűzött, amit most nem kíván elismételni.  
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a BIO-SALES Bt. egy olyan szelektív 
hulladékgyűjtéssel foglalkozó cég, amely a tevékenységét hulladékok begyűjtéstől az 
értékesítésig végzi a településen jelenlévő közszolgáltatóval ellentétben. Elhangzott, hogy a 
Tappe Kft. éves szinten 2 tonna műanyaghulladékot képes összegyűjteni.  A lakossági 
szelektívgyűjtés egy ürítésre eső költségeit a díjképzésben 7,29 %-al számították be. 
Elmondja, hogy egy közeli településen a tegnapi nap folyamán közel 1 tonna műanyagot 
gyűjtött össze a Bio-Sales Bt. Meglátása, hogy megfelelő kommunikáció mellett, más 
szemlélettel megoldható a nagyobb mennyiségű begyűjtés. Elmondja, hogy a 
hulladékgazdálkodási törvény átdolgozás alatt áll. Elmondja, hogy a közeljövőben 
tárgyalásokat folytatnak a környezetvédelmi tárca vezetőjével. A bizottsági ülésen azt 
javasolta, hogy a későbbiekben tárgyalják újra a témát. Elmondja, hogy a tevékenységet 
Békés megye több településére kívánják kiterjeszteni. Dévaványára terveznek egy válogató 
üzem létesítését, ahol 20 fő foglalkoztatására lenne lehetőség. 
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Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Novák Imrének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére. 
Csatári Lajos képviselő – elmondja, a Tappe Kft. vállalta, hogy a településen ideiglenes 
jelleggel üveg-begyűjtőhelyet létesít. Tudomása szerint ez nem valósult meg. Elmondja, hogy 
a Kft. vállalta a szerződésben azt is, hogy az iskolákban nyílt napot tartanak, amikre tudomása 
szerint szintén nem került sor.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Tappe Kft. legutóbbi beszámolója kapcsán 
felmerült ez a kérdést. A Kft. képviselője elmondta, hogy azon településeken, ahol igénylik az 
előadások megtartását ott meg is tartják, de Dévaványáról az oktatási intézmények részéről 
nem érkezett ilyen igény feléjük.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 352/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bio-Sales Kft-nek a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatás egyes tartalmi elemeinek (szelektív 
hulladékgyűjtés és szállítás) ellátására irányuló ajánlatát elfogadni nem tudja.  
 
A települési szilárd hulladékot érintően a hulladékkezelési közszolgáltatást 2012. 
január 31-ig a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint továbbra is a TAPPE 
Szállító és Feldolgozó Kft. jogosult ellátni. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-a és 21. §-
ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat a beszerzést 
közbeszerzési eljárás keretében köteles lefolytatni. 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatói szerződésről 
szóló 224/2004.(VII.22.) Kormány rendelet 1. § (4) bekezdése figyelembe vételével 
a szilárd hulladékok tartalmi elemeire önálló közszolgáltatási felhívást közzétenni 
nem lehet. 
 
Felelős:  Balogh Csilla jegyző 
Határidő:  értelem szerint 

 
 
 
 
5. Napirendi pont  
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely az Általános 
Művelődési Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos.  
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A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető készítette.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető- elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratát a Képviselő-testület ez év január 28-án megtartott ülésén tárgyalta és a 
29/2010.(I.28.) számú Kt. határozatával fogadta el. 
Az Alapító okirat módosítását az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 
Intézményegységének bölcsőde működési engedélyének módosítása eredményezi, mely az 
alábbiak miatt vált szükségessé: 
Az Intézményegység bölcsőde működési engedélye 2 csoportban, 20 főre szólt. A személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. számú 
mellékletének változása következtében lehetőség nyílt a 2 csoportban, 24 fő gyermek 
bölcsődei ellátására. Az intézményegység vezetőjének Diósné Ambrus Erzsébetnek a 
tájékoztatása alapján a 2010/2011-es nevelési évre beíratott gyermekek száma 25 fő. Így a 
kijelölt működést engedélyező Gyomaendrőd Város Jegyzőjétől kérték engedélyük férőhely 
emelését.  
A bölcsőde működési engedélye a I.33-13/2010. számú határozat alapján 2 csoportban, 24 
főre, 2011. január 31. napjáig határozott időre szól és a I.33-15/2010. számú végzés alapján 
2010. augusztus 1. napján jogerőre emelkedett, végrehajtható. 
Továbbá 2010. augusztus 15-vel hatályba lépett az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú 
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény. A törvény 135. 
§ (5) bekezdése szabályozza a kiegészítő vagy kisegítő tevékenységként meghatározott 
tevékenységekre az Áht. e törvény 52. §-ával megállapított 92. §-a szerinti alaptevékenység 
szabályait, vállalkozási tevékenységként meghatározott tevékenységekre a vállalkozási 
tevékenység szabályait, valamint a 135. § (9) bekezdése értelmében a költségvetési szervek 
típusba sorolása hatályát vesztette, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési szerv gazdálkodási jogköre 
szerinti tervezett besorolását kell megjelölni az alapító okiratban. 
A fentiek figyelembevételével szükséges módosítani az Általános Művelődési Központ 
Alapító okiratát. 
Az alapító okiratok hatályba lépésének időpontja: 2010. szeptember 1. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság az alapító 
okirat módosításával egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé, valamint az egységes 
szerkezetben történő elfogadását is.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ 29/2010.(I.28.) Kt. számú határozattal 
elfogadott alapító okiratának módosítását a határozati javaslatban leírtak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:                                                                                                        
353/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, 88. § (1) bekezdés b) 
pontja, (2-4) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 10. § (10) bekezdése, valamint az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú 
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 135. § (5) és 
(9) bekezdései alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatlan 
időre alapított Általános Művelődési Központ költségvetési szervének 29/2010.(I.28.) Kt. 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbi pontban módosítja: 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 
szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 
óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő - a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált 
formában;  valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Az általános iskolában a tanuló 
az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a 
középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a 
társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési 
igényű -  a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek iskolai nevelése, oktatása (szegregált és integrált formában). A 
hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások, a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését szolgáló integrációs felkészítés 
szervezése. Ellátja a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, oktatását is. Az 
oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység a napközi-otthoni és tanulószobai 
ellátás, valamint az ecsegfalvi 5-8. évfolyamos tanulók számára a dévaványai oktatási 
intézménybe történő naponkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti 
autóbuszjárattal. Feladata a gyógytestnevelés ellátása az általános iskolai tanulókra 
vonatkozóan. 

Feladata az alapfokú művészetoktatás.  
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A könyvtár: - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

Közművelődési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
ellátása. 
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 
562912  óvodai intézményi étkeztetés 

Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

841907  önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

852011  általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852012  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
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852021  általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852022  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

855911 általános iskolai napköziotthoni nevelés 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Teljesítménymutató:  ellátásban részesülő tanulók száma 

855912 sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 
Teljesítménymutató:  sajátos nevelési igényű tanulók száma 

856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás 
Teljesítménymutató:  a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

856012 korai fejlesztés, gondozás 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevők száma 

856013  fejlesztő felkészítés 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevők száma 

889101 bölcsődei ellátás 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylők száma tárgyév során 

összesen 
Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 

910501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Kapacitásmutató:  férőhely függvényében a lehetséges 

résztvevők maximális száma  
Teljesítménymutató:  látogatottság (fő)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított időt, a rendszeresség 
gyakoriságának növekedése (%) 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
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Feladatmutató: a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves 
könyvtermés alapján meghatározott, 
beszerzendő dokumentumok száma (db) 

Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és 

állományvédelemmel foglalkozó 
munkatársak száma (fő) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált 
dokumentumok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2) 
Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 

db) 
Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-

10-ig terjedő skálán) 

931204 iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása 
Feladatmutató: résztvevők száma 

811000 építményüzemeltetés 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

850001  közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 

5. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 
vállalkozási tevékenysége nincs. 

 
10. Az intézmény típusa: általános művelődési központ, melynek egységei általános 

iskola, óvoda, bölcsőde, könyvtár, művelődési ház, alapfokú művészetoktatási 
intézmény, nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat. 

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 

Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 
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21. Felvehető tanulók száma: 

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.  24 fő 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – kéri, hogy a módosítást követően egységes szerkezetben fogadja el 
a képviselő-testület az Általános Művelődési Központ alapító okiratát. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító okiratát a 
határozati javaslatban leírtak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat:                                                                                                        
354/2010.(VIII.26.) Kt.hat. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, 88. § (1) bekezdés b) pontja, (2-
4) bekezdése, 90. § (1) bekezdése, 92. § (1) bekezdése a) pontja, (2) bekezdése, 93. § (1) a) 
pontja, 94. § (3-4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány 
rendelet 10. §, 12. §, 14. §, 15. §-a alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát a korábbi módosításokkal 
egységes szerkezetben az alábbiakban 

 
f o g a d j a  e l :  

 
1. A költségvetési szerv neve: 

Általános Művelődési Központ 
Rövidített neve: ÁMK 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 

3. Az intézmény OM azonosítója: 200980 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 
szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 
óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
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küzdő - a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált 
formában;  valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Az általános iskolában a tanuló 
az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a 
középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a 
társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési 
igényű -  a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek iskolai nevelése, oktatása (szegregált és integrált formában). A 
hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások, a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését szolgáló integrációs felkészítés 
szervezése. Ellátja a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, oktatását is. Az 
oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység a napközi-otthoni és tanulószobai 
ellátás, valamint az ecsegfalvi 5-8. évfolyamos tanulók számára a dévaványai oktatási 
intézménybe történő naponkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti 
autóbuszjárattal. Feladata a gyógytestnevelés ellátása az általános iskolai tanulókra 
vonatkozóan. 

Feladata az alapfokú művészetoktatás.  
A könyvtár: - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 
-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

Közművelődési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
ellátása. 
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 
562912  óvodai intézményi étkeztetés 

Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
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Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

841907  önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

852011  általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852012  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

852021  általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852022  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

855911 általános iskolai napköziotthoni nevelés 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Teljesítménymutató:  ellátásban részesülő tanulók száma 

855912 sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 
Teljesítménymutató:  sajátos nevelési igényű tanulók száma 

856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás 
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Teljesítménymutató:  a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

856012 korai fejlesztés, gondozás 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevők száma 

856013  fejlesztő felkészítés 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevők száma 

889101 bölcsődei ellátás 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylők száma tárgyév során 

összesen 
Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 

910501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Kapacitásmutató:  férőhely függvényében a lehetséges 

résztvevők maximális száma  
Teljesítménymutató:  látogatottság (fő)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított időt, a rendszeresség 
gyakoriságának növekedése (%) 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
Feladatmutató: a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves 

könyvtermés alapján meghatározott, 
beszerzendő dokumentumok száma (db) 

Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és 

állományvédelemmel foglalkozó 
munkatársak száma (fő) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált 
dokumentumok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2) 
Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 

db) 
Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-

10-ig terjedő skálán) 

931204 iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása 
Feladatmutató: résztvevők száma 

811000 építményüzemeltetés 
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Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

850001  közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 

5. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 
vállalkozási tevékenysége nincs. 

6. Az intézmény működési köre: 
- általános iskolai nevelés-oktatás és óvodai nevelés tekintetében 

működési területe: Dévaványa város és Ecsegfalva község 
közigazgatási területe. 

- könyvtári ellátás, alapfokú művészetoktatás, közösségi művelődési 
tevékenység, bölcsődei ellátás tekintetében: Dévaványa város 
közigazgatási területe, 

- nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és egységes 
pedagógiai szakszolgálat tekintetében: Dévaványa város, Ecsegfalva 
község, Füzesgyarmat város és Bucsa község közigazgatási területe. 

7. Irányító szervének  neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

8. Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv(eik) neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.  
 

9. Felügyeleti szerv neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

10. Az intézmény típusa: általános művelődési központ, melynek egységei általános 
iskola, óvoda, bölcsőde, könyvtár, művelődési ház, alapfokú művészetoktatási 
intézmény, nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat. 

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 

Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 
 

11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre 
(legalább öt és legfeljebb tíz évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg – Ecsegfalva Község Önkormányzat 
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Képviselő-testülete egyetértésével a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján. 
A megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Oktatási - Közművelődési és Sport Bizottságának feladata. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat Dévaványa város Jegyzője látja el. Az intézményvezető felett 
az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa város Polgármestere gyakorolja. 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII., egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi  IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony). 

13. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. 

 

 
14.  Számlavezetés: 

Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az 
intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet. 
Pénzeszközeit Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési számlája alszámláján 
köteles tartani. 

15. Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai: 
Az intézménynek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 
 

16. Az intézmény típusa: általános művelődési központ 

Szervezetileg egyetlen önálló intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. 
 

17. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:  

- Ványai Ambrus Általános Iskola 
címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. (hrsz.: 1903)           

  Telephelyei: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12. (hrsz.: 1261/2) 

5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. (hrsz.:  1754) 

5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1. (hrsz.: 3858) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Általános Iskola 

Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. (hrsz.: 483 ) 

- Óvoda és Bölcsőde 
Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. (hrsz.: 2938) 

Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 

5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda 

Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.:  415 ) 

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 



 23

- Ladányi Mihály Könyvtár 
címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 

- József Attila Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 4-6. (hrsz.: 3004) 

- Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
5510 Dévaványa, Bem u. 4. (hrsz.: 1896) 

 

18. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos 
rendelkezési jogok: 
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a Dévaványa Város és 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által rábízott, a székhelyen, az 
intézményegységekben, a tagintézményben és a telephelyeken lévő épület ingatlan, 
valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés 
szerinti pénzeszközök. 

Az intézmény használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapítók tulajdonát 
képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és 
teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. 
Az alapító önkormányzatok tulajdonában és az intézmény használatában lévő 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen 
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása 
vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak 
megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzatok 
vagyonrendeleteiben foglaltaknak megfelelően – az alapító önkormányzatok képviselő-
testületei döntenek.  
Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott időtartamra bérletbe 
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézmény 
alapfeladatainak ellátását. 
Amennyiben a vagyonrendeletek erről nem rendelkeznek, az intézmény használatában 
lévő ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának 
maximált időtartama 1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 

19. Évfolyamok száma:  
Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegység évfolyamainak száma: 

1-8. évfolyam, 
Ecsegfalvi Általános Iskola tagintézmény évfolyamainak száma: 

1-4. évfolyam, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység évfolyamainak száma: 

előképző 1-2. évfolyam 
alapfok 1-6. évfolyam  
továbbképző 1-4. évfolyam 

20. Az intézmény tagozata: az intézménynek tagozata nincs. 

21. Felvehető tanulók száma: 

Általános iskolai nevelés, oktatás: Dévaványa városban: 750 fő, 

Ecsegfalva községben: 120 fő. 
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Napközi otthoni ellátás: Dévaványa városban: 400 fő, 

Ecsegfalva községben: 30 fő. 

Alapfokú művészetoktatás: 250 fő. 

Óvoda: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.  60 fő 

  5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  60 fő 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.  50 fő 

5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.  49 fő 

5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.   30 fő. 

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.  24 fő 

 

 
22. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban: 

Zeneművészeti ágon: 
Klasszikus zene: 
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, zongora, 

hegedű. 
Népzene:  
Hangszeres tanszakok: népi hegedű, citera. 

Táncművészeti ágon: néptánc, társastánc. 
Képző- és iparművészeti ágon: festészet. 
Színművészeti – bábművészeti ágon: színjáték. 
 

23. Záró rendelkezések: 
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2010. szeptember 1.  
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 
alapító megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
 
 
6. Napirendi pont  
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely az Általános 
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása.   
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető készítette.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület a 2010. április 29-én megtartott 
ülésén tárgyalta és a 177/2010.(IV.29.) számú Kt. határozatával fogadta el. 
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Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az Alapító 
okirat módosítása eredményezi. Mivel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a költségvetési szerv 
szervezeti és működési szabályzatának - a külön jogszabályban meghatározottakon kívül - 
tartalmaznia kell a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, 
valamint a (2) bekezdés c) pont alapján az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat 
számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, 
kisegítő és vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó 
jogszabályok megjelölését, valamint a (2) bekezdés c) pontja szabályozza az ellátandó, és a 
szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, 
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó 
jogszabályok megjelölését. 
Az elmondottak figyelembevételével szükséges módosítani az Általános Művelődési Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának az alapító okirat számát, keltét tartalmazó sorát. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság az ÁMK 
SZMSZ-ét elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
355/2010.(VIII.26.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.  
 
Felelős: - 
Határidő: -  
Melléklet:  Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 
7. Napirendi pont  
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza. 
A polgármester elmondja, hogy az első bejelentés az Általános Művelődési Központ 
Pedagógiai Programjának a megtárgyalása. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
elkészítette a Pedagógiai Program módosítását, melyre egyrészt jelentősen a TÁMOP 3.1.4 
jelű „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című 
pályázat, azaz a kompetencia alapú oktatás miatt, valamint az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 



 26

255/2009.(XI.20.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1997. évi LXXIX törvény 
változásai miatt vált szükségessé, másrészt az Általános Művelődési Központ Óvoda és 
Bölcsőde Intézményegységének 24 főre és 2 csoportra történő férőhely emelése, valamint az 
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, és az 
államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi 
meghatározásáról szóló 5/2009.(III.27.) PM tájékoztató szabályozása tette szükségessé. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése szabályozza, hogy a 
fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles az adott 
intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményét 
beszerezni. Ennek megfelelően Török Imre Mihály köröstarcsai közoktatási szakértőt 
(szakértői igazolvány száma: 012484-02) kérték fel a Pedagógiai program véleményezésre. A 
szakértői vélemény az előterjesztéshez mellékelve van.  
Az irodavezető elmondja, hogy az előterjesztés mellékleteként az Általános Művelődési 
Központ Pedagógiai Programjának módosítása beterjesztésre kerül a Képviselő-testület elé 
jóváhagyás céljából. 
A módosítás anyagi vonzattal nem jár. A módosítást a tantestület a 2010. augusztus 23-án 
megtartott ülésén egyhangúlag elfogadta. Szintén 2010. augusztus 23-án megtartott ülésén a 
Diákönkormányzat, az iskola Szülői Munkaközössége és az óvoda Szülői Munkaközössége 
egyetértett a Pedagógiai Program módosításával, melyet a vezetőségének tagjai aláírásukkal 
tanúsítottak. 
Az irodavezető a dokumentumot elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság az ÁMK 
Pedagógiai Programját elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az ÁMK Pedagógiai Programját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
356/2010.(VIII.26.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ Pedagógiai Programját elfogadja. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
Melléklet:  az ÁMK Pedagógiai Programja 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés az Általános Művelődési 
Központ Bölcsődei Gondozás-nevelés Szakmai alprogramjának a megtárgyalása. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
Óvoda és Bölcsőde Intézményegysége felülvizsgálta a Bölcsődei Gondozás-nevelés Szakmai 
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alprogramját. A felülvizsgálatot a működési engedély módosítása eredményezte, melyben a 
férőhelyek száma megemelkedett. 
Az előterjesztéshez mellékelve van a Bölcsődei Gondozás-nevelés Szakmai alprogramja. 
Az irodavezető az alprogramot elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság az Általános 
Művelődési Központ Bölcsődei Gondozás-nevelés Szakmai alprogramját elfogadásra 
javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az ÁMK Bölcsődei Gondozás-nevelés Szakmai alprogramját kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
357/2010.(VIII.26.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ Bölcsődei Gondozás-nevelés Szakmai alprogramját elfogadja. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
Melléklet:  ÁMK Bölcsődei Gondozás-nevelés Szakmai alprogramja 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szűcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezető terjesztette a testület elé.  
A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 2009. október 8-án megtartott 
képviselő-testületi ülésen 413/2009.(X.8.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy 
továbbra is részt kíván venni a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programban, melynek 
keretében továbbá elfogadta a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás „Társulási megállapodásának tervezetét”, mely megállapodás aláírására 2010. 
március 16-án került sor. 
A képviselő-testület előtt is ismert az ivóvízminőség-javító programot az önkormányzatok 
csak pályázati támogatások igénybe vételével tudják megvalósítani, ezért pályázatot kell 
készíteni a KEOP pályázaton való részvételre. Az előzetes felmérések szerint az 
önkormányzatok a KEOP pályázathoz szükséges saját erőt sem tudják biztosítani, ezért a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Tanácsa egyeztetéseket, tárgyalásokat folytatott az 
illetékesekkel az önerő állami támogatásból történő finanszírozására. Az előzetes 
egyeztetések alapján az illetékesek hajlanak az önerő állami támogatásból történő, magas 
arányú finanszírozására. 
A Közép-Békési projektben alkalmazott műszaki megoldások egyeztetése az érintett 
településekkel megtörtént, így a beruházás költségadatai véglegesíthetőek. A pályázat 
beadásához azonban el kell készíteni a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt (RMT) az 
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AQUAPROFIT Zrt.-nek. Az RMT elkészítéséhez szükségesek a műszaki kérdéseken túl az 
esélyegyenlőségi és a fenntarthatósági feltételek tisztázása is. 
A Békés Megyei Vízművek szakemberei előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az Aradi 
vízátvétel kérdésében. A közös cég létrehozásában fáradoznak, amely kitermeli és 
Magyarországra elvezeti az ivóvizet. A magyar területen a víz szétosztása a jelenlegi 
üzemeltető feladata lenne. Az aradi vízátvétel esetén is szükséges az ivóvízminőség-javító 
program megvalósítása a műszaki megoldások módosításával. 
A program megvalósításához – a napi feladatok intézéséhez – létre kell hozni egy 
munkaszervezetet, amelynek a költségét a társulati tagoknak kell közösen finanszírozni. A 
költségvetés készítés időszakában nem ismerték a működési költség nagyságát, annak díjáról 
a kiértesítő levél 2010. augusztus 16-án érkezett így most erre pótelőirányzatot kell 
biztosítani. Fizetési határidő: 2010. szeptember 15. 
Az elhangzottak értelmében kéri a Képviselő-testületet, hogy az elfogadott és aláírt Társulási 
Megállapodás VI.2.2.3. pontjában megfogalmazottak szerint 2010. évre vonatkozóan a 
tervezett vízfelhasználás (314,60 em3) arányában 2,- Ft/m3 díjjal számolva a 629.000,- Ft 
működési hozzájárulást az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a működési tartalék 
terhére biztosítsanak.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az 
előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a Társulás működésének finanszírozására 629.000,- Ft 
biztosításával egyetért az önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési tartaléka 
terhére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Társulás működésének finanszírozására 
629.000,- Ft-ot biztosítsanak az önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési tartaléka 
terhére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
358/2010.(VIII.26.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közép-
Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére a Társulási 
Megállapodás VI.2.2.3. pontja értelmében a Társulás működésének finanszírozására 
- Dévaványa város tervezett vízfelhasználásának arányában 2,- Ft/m3 díjjal  
számolva - biztosít 629.000,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
működési tartaléka terhére. 
 
A képviselő-testület megbízza a gazdálkodási irodát, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.  
 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 2010. szeptember 15. 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az MCOnet International Kft. azzal a kérdéssel 
kereste meg az Önkormányzatot, hogy a megbízási szerződés a végéhez közeledik és 
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szeretnének-e továbbra is az ügyfelük maradni, vagyis szerződést hosszabbítani velük. Az 
együttműködési megállapodás továbbra is határozott időszakra szólna: 2010 augusztus 2-től, 
2011. augusztus 1-ig. 
Javasolja a további együttműködést, mivel a településen élők már megszokták ezt az online 
felületet, tehát mindenképpen érdemes megtartani ezt a webportált, valamint a többi 
kiegészítő portál (pl: a Localinfo által készített közadattár honlap) is innen érhető el. A 
látogatottságot mutatja a vendégszámláló is, amely kevesebb, mint 3 hónap 10.000 főt 
számlált meg. 
Továbbá hasznos információkat közöl a lakosság részére az MCOnet kiegészítő honlapja, a 
bekesmegye.devavanya.com online hírportál is. 
Az MCOnet International Kft. üzemeltetési költsége 27.000,- Ft/hó + ÁFA, azaz 
huszonhétezer forint/hó plusz ÁFA. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság az 
előterjesztést ülésén megvitatta.  
A bizottság javasolja, hogy újabb egy évre kössék meg a szerződést.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a képviselők is meg kapták a kódot, amellyel a 
belső munkaportálhoz tudnak kapcsolódni. Megjegyzi, hogy ez nagyon jó dolog, amit 
megköszön.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint egy éves időtartamra kössenek szerződés, 
kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
359/2010.(VIII.26.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodás 
aláírása mellett dönt – 2010. augusztus 2-től 2011. augusztus 1-ig vonatkozó 
időszakra – az MCOnet International Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Korányi u. 141. 
sz.). 
 
A képviselő-testület vállalja, hogy az üzemeltetési és fejlesztési költségekhez 
27.000,- Ft/hó + Áfa értékben hozzájárul, amelyet a 2010. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosít (5 hó x 27.000,- Ft + áfa = 168.750,- Ft), valamint a 2011. 
évben esedékes részt (7 hó x 27.000,- Ft + áfa = 236.250,- Ft) a 2011. évi 
költségvetés készítésekor a szolgáltatási kiadások terhére biztosítja.  

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő: 2010. augusztus 2.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy következő bejelentést Földi Imre szervező 
terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy az ORGANOFERM Kft. azzal az ajánlattal kereste fel Önkormányzatot, 
hogy az általuk készített „GRANATÚR” komposzt terméket mezőgazdasági célú 
hasznosításra alkalmazzák a földterületeiken, műtrágya kiváltás és a Kft. bérleti díj 
kompenzálása érdekében.  
Az ajánlat és a komposzt mezőgazdasági felhasználásáról szóló szakvélemény az 
előterjesztéshez mellékelve van. További egyeztetéseket követően számszerűsítve kb. 110 
hektárra 20 to/ha dózissal 1.500,- Ft/to szállítási és kiszórási díjjal együttesen számolva 
3.300.000,- Ft nettó költségvonzattal járva, amely bérleti díj kompenzálása lenne, pénzmozgás 
nélkül. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen a 
témával kapcsolatban vita alakult ki. A bizottság javaslata, hogy az Organoferm Kft. ajánlatát 
ne fogadják el. A bizottsági ülésen szakmai aggályok merültek fel a komposzt összetételével 
kapcsolatban.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az Organoferm Kft. ajánlatát ne fogadják el 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
360/2010.(VIII.26.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
ORGANOFERM Kft. (1097 Budapest IX., Illatos u. 23. sz.) ajánlatát nem fogadja 
el, amely az általuk előállított (2200 to x 1.500,- Ft/to = 3.300.000,- Ft értékű) 
„GRANATÚR” komposzt termék felajánlására vonatkozik, a Kft. bérleti díj 
hátralékának kompenzálása érdekében. 
 
A képviselő-testület megbízza Földi Imre szervezőt, hogy az Organoferm Kft-t a 
testület döntéséről értesítse.  

 
Felelős:  Földi Imre szervező 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Janó Istvánné terjesztette a 
testület elé, amely az Európai Autómentes Nap szervezési munkálatairól szóló tájékoztató.  
A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 278/2010.(VI.24.) Kt. határozatával  
döntött az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról és arról, hogy 2010. szeptember 22-
én Európai Autómentes Napot szervez. 
Az eseménnyel kapcsolatos szervezési munkálatokról az alábbiakban számol be: 
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány pályázatot nyújtott be az Európai 
Pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítványhoz, melynek eredménye szeptember 1-re 
várható. 
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A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelmet adott be Békés Megyei 
Önkormányzat Képviselő-testület Környezetgazdálkodási, Turisztikai és Ügyrendi 
Bizottságához és a tájékoztatás alapján a rendezvényt 30.000,- Ft-tal támogatják. 
Szerződéskötésre szeptember 2 hetében kerül sor. 
A programterv és a felhatalmazás alapján jelentős összegű és mennyiségű felajánlásról 
készített feljegyzést, melyek folyamatosan gyarapodnak. A fogadtatás vegyes volt, de a 
megkeresettek 90 %-a támogatás mellett döntött. 
A jelenlegi ismeretei és reményei szerint az eseményről elmondhatják majd, hogy város 
összefogott, hiszen mindhárom szektor együttműködésének eredményeként valósíthatóak meg 
a programok. 
 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Molnár Anna mezőhegyesi lakos levélben 
köszöni meg a képviselő-testület által nyújtott anyagi támogatást, amelyet a vihar által tönkre 
tett tetőszerkezet javítására biztosítottak.  
Molnár Anna (5820 Mezőhegyes, Mátyás K. u. 2. sz.) levele a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
 
A polgármester elmondja, hogy Lévai Sándor tartózkodási helye: Szeghalom Árpád u. 53. 
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy önkormányzati ház 
megvásárlására szíveskedjenek lehetőséget adni.  
A levelében leírt indokok mutatják, hogy nehéz helyzetben van, de arról, hogy ennek a 
helyzetnek a kialakulásában Ő mennyire működött közre arról nem ír. Arról sem, hogy miért 
nem a lakó- és tartózkodási helyén keresi a megoldást.  
Az elmúlt héten már személyesen is megkereste a polgármestert, amikor is az tájékoztatta 
arról, hogy önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlant értékesítésre nem jelölt ki, valamint 
arról is, ha egyáltalán a jövőben ki fog jelölni, akkor sem kétoldalú egyezség, hanem az 
önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozó rendelet szerint hirdetmény útján 
nyilvánosan fog az ingatlan értékesítésre kerülni. Valamint tájékoztatta arról is, hogy saját erő 
nélkül, hitelképesség nélkül nem valószínű, hogy eredményesen tudna szerepelni egy ilyen 
értékesítési eljárás során vevőként.  
A tájékoztatás ellenére a mellékelt beadványát a mai napon faxon megküldte így javasolja, 
hogy arra reagáljanak annak érdekében, hogy lehetőségként a dévaványai önkormányzati 
ingatlan vásárlását a későbbiekben ne vegye számításba.  
A szociális bérlakás igénylésére vonatkozó feltételekről a neki írandó levélben a testületi 
döntéstől függetlenül természetesen tájékoztatót fognak küldeni részére.   
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
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 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
361/2010.(VIII.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lévai Sándor (született: Tököl, 
1972.08.22., anyja neve: Gyöngyösi Szeréna) tartózkodási hely: Szeghalom Árpád u. 
53. szám alatti lakos kérését megtárgyalva úgy dönt, hogy nem kíván önkormányzati 
tulajdonú lakóingatlant – mellyel a kérelmező lakásgondját vásárlás útján meg tudná 
oldani – értékesítésre kijelölni. A meglévő önkormányzati lakásokat továbbra is 
önkormányzati tulajdonban kívánja tartani.  
 
A képviselő-testület megbízza a szervezési irodát, hogy a testület döntéséről a 
kérelmezőt értesítse.  
 
Felelős:  Balogh Csilla jegyző 
Határidő:  2010. szeptember 10.  
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Békés Megye Önkormányzatának képviseletében a 
Békés Megyei Jókai Színház Programirodája azzal kereste meg, hogy a kultúrához és a 
megyében létrejött minőségi szolgáltatásokhoz való az anyagi helyzettől és a lakhelytől 
független hozzáférést biztosító IBSEN Bérlet létrehozását tervezi. A bérlet a Norvég Program 
Pályázat keretében létrejött multikulturális IBSEN HÁZ rendezvényeihez kapcsolódik egy 
olyan bérletrendszer keretében, amely ezen kívül lehetőséget biztosít a Megyei Önkormányzat 
által fenntartott többi kulturális intézmény rendezvényein, produkcióin való részvételre is.  
A bérlet a Kultúra Gazdagít Projekt keretében jönne létre és összekapcsolná a kulturális 
szolgáltatások igénybevételét más igényes szolgáltatások, termékekhez való kedvezményes 
hozzájutással. Olyan szolgáltatók kerültek megkeresésre, akik kedvezmények nyújtásával 
értékesítéseiket növelhetnék, így egyúttal – amellett, hogy a kulturális rendezvények 
látogatottságát fokozzák – többletbevételhez juthatnak.  
Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások köréből egyedül a Strandfürdő 
és Gyógyászat TB által nem támogatott szolgáltatásai azok (fitnesz, wellnes, kemping, 
fürdőbérlet stb.), amelyek ebbe a körbe bevonhatók.  
A polgármester javasolja, hogy támogassák a program sikerét azzal, hogy ajánlják fel, a 
Strandfürdő és Gyógyászat összes társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő 
szolgáltatásánál az IBSEN Bérlet keretén belüli 20 %-os mértékű kedvezmény biztosítását.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság egyetért azzal és 
elfogadásra javasolja, hogy a Békés Megyei Önkormányzat által útjára indított a Kultúra 
Gazdagít Program keretein belül megvalósuló IBSEN HÁZ és Bérletrendszer támogatására a 
Strandfürdő és Gyógyászat intézmény által nyújtott összes társadalombiztosítási 
támogatásban nem részesülő szolgáltatás árából 20 %-os kedvezményt biztosít a 
bérletrendszer működési feltételeinek megfelelően. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
362/2010.(VIII.26.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés 
Megyei Önkormányzat által útjára indított a Kultúra Gazdagít Program keretein 
belül megvalósuló IBSEN HÁZ és Bérletrendszer támogatására a Strandfürdő és 
Gyógyászat intézmény által nyújtott összes társadalombiztosítási támogatásban nem 
részesülő szolgáltatás árából 20 %-os kedvezményt biztosít a bérletrendszer 
működési feltételeinek megfelelően. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási szándék 
közlésével és az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésével.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a zárt ülés megkezdése előtt van-e valakinek 
még bejelentése? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy korábbi testületi ülésen felvetette, hogy a 
Dévaványán a véradók részére a mórahalmi fürdőbe adnak strandbelépőt. Egyre kevesebb 
véradó van a településen. Javasolta, hogy a képviselő-testület vállalja fel annak költségét, 
hogy a dévaványai strandfürdőbe adjanak belépőt a véradók részére.  
Ez ügyben nem, kaptak tájékoztatást.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez ügyben hozott döntést a képviselő-testület.  
A Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezete részére 19.000,- Ft támogatást 
nyújtottak, amelyet 50 db strandbelépőjegy vásárláshoz használhattak fel. Arról nincs 
tudomásuk, hogy a véradók között szétosztották-e a belépőjegyeket.    
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére. 
Csatári Lajos képviselő – elmondja, hogy Kurucz-Katona László tájékoztatta arról az 
elképzeléséről, hogy a dévaványai fürdő területén szeretne egy pihenőházat építeni, amelyet 
visszabontana, ha a „Varázskapu” projekt megvalósul. Elmondta, hogy a házat vályogból 
építené, hagyományos fából készült nyílászárókkal, nádfedéllel.  
Pap Tibor polgármester – az elképzelést át kell gondolni, mivel egyedül csak mobilházat 
lehet engedély nélkül megvalósítani. A jelenlegi rendezési terv szerint építésengedély köteles 
létesítmény nem engedélyezhető, valamint a „Varázskapu” projektbe sem illik bele. Az 
elképzeléséről a rajzokat, vagy terveket, ha Kurucz-Katona László behozná és bemutatná, 
akkor tovább lehetne gondolni, ha úgy látják a rendezési tervet is lehet módosítani.   
Csatári Lajos képviselő – elmondja, hogy küldött egy e-mailt, amelyben kezdeményezi, 
hogy a  Dévaványai   Alapfokú  Művészet  Oktatási Intézmény   vegye  fel  a  Kádár  Ferenc 
nevét.    
Ezzel kapcsolatban szeretne néhány gondolatot hallani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az e-mail továbbítva lett az igazgatási irodavezető 
részére. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a fenntartó dönt a névváltoztatásról, 
de a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, a közalkalmazotti tanács véleményezése 
szükséges, amelyre 15 napos határidőt kell biztosítani. Elmondja, hogy az előkészítő munka 
folyamatban van.  
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Csatári Lajos képviselő – a levelében is leírta, hogy Dr. Kádár Gyula,  aki nem hívatásos 
népzenész  ugyan, de kellő  tisztelettel  ápolja  Kádár Ferenc  örökségét  és szellemi 
hagyatékait, a  bejegyzés  járulékos  költségeit  magára  vállalja. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ha a névváltoztatás mellett döntenek, akkor a 
költségek is bemutatásra kerülnek.  
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – tudomása szerint megérkezett a sportpálya fűkarbantartásának a 
leírása. A képviselő ebből szeretne kapni egy példányt.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselő kérésének akadályát nem látja. A 
karbantartási leírás egy példánya a műszaki irodában, másik példány pedig a sporttelepen van.   
A polgármester megadja a szót Földesi Zoltán képviselő részére.  
Földesi Zoltán képviselő – elmondja, hogy a kukás autókból időnként folyadék csorog az 
úttestre, aminek szaga is van. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Gyuricza Máté műszaki ügyintéző jelezte a Tappe 
Kft. felé az észrevételt.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – elmondja mindenki tudja, hogy augusztus 20-án Havancsák László 
10.000.000,- Ft-ot adományozott a település részére, fásítási célra. Kérdése, van-e arra 
vonatkozóan elképzelés, hogy hol fog fásítás történni? 
Pap Tibor polgármester – elmondja Havancsák Úr kérte, hogy készítsenek egy tervet, amely 
parképítő mérnök véleményét is tartalmazza. Azt szeretné, ha a fák sokáig megmaradnának, 
garanciát szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy az elültetett fákat kellően fogják ápolni. 
A polgármester elmondja, hogy a fák vásárlásáról a számla (10 millió forint + Áfa) a 
Haváncsák Úr nevére lesz kiállítva, így az önkormányzat 10 millió forint értékben fog fákat 
kapni. 
Röviden szól arról, hogy a sportpálya környékén, illetve a makkoserdő helyén történő fásítási 
tervről.  
 
A polgármester elmondja, hogy a holnapi napon 9 órakor kerül sor a belterületi 
gyűjtőúthálózat, uniós előírásoknak megfelelő ünnepélyes átadására, amely a DAOP 3.1./B 
pályázat keretében valósult meg. Elmondja, hogy ezt követően 10 órakor pedig a TÁMOP-
3.1.4-08/2-2009-0068 jelű a „Pedagógusok Módszertani Kultúrájának korszerűsítése a 
dévaványai ÁMK-ban” című projektzáró rendezvényre kerül sor.  
 
A polgármester elmondja, hogy a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 2010. szeptember 1-
jén 8 órai kezdettel tartja tanévnyitó ünnepségét, amelyre meghívót küldtek a képviselők 
részére.  
 
A polgármester elmondja, hogy szóbeli tájékoztatást kapott - írásbelit még nem - arról, hogy a 
Gyomaendrőd-Dévaványa között lévő útszakasz felújítására 55 millió forintos keretet 
határoztak meg az illetékesek, amelyet már 10 millió forinttal csökkentettek a tegnapi 
információ szerint. Az önkormányzat által az út felújítására felajánlott 60 millió forintot nem 
fogadják el. Elmondták, hogy van egy elvi megállapodás, mely szerint a Beruházási Bank, 
mint a magyar állami vagyonrészben valamilyen szempontból érdekeltje megfinanszírozná 
előre a szükséges összeget, amit később az útpénztári keretből kapnának vissza. A három 
döntéshozó szerv közül döntést még csak egy szerv hozott. A polgármester elmondja, hogy a 
kivitelezést már el kellett volna kezdeni, hogy a rossz idő beállta előtt végezzenek a 
munkálatokkal. Bízik abban, hogy a döntés szeptemberben meg fog történni és a 
munkálatokat október hónapban el tudják végezni. 
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A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek a bejelentése?  
Megállapítja, hogy több előterjesztés nincs.  
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügy elbírálásának érdekében.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/3-10/2010. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-13. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1645 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 

Pap Tibor       Balogh Csilla  
polgármester       jegyző 
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