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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 
megtartott 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  
Pihurik Katalin  képviselő 
Kanó József   képviselő 
Földesi Zoltán  képviselő  
Balogh Csilla   jegyző 
Valánszki Róbert  aljegyző 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője, Bondár Lajos a Tappe Kft.  
műszaki igazgatója, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea 
igazgatási irodavezető, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Kürti Béla adóügyi végrehajtó, 
Tóth Erika a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Erdeiné Mucsi 
Márta a József Attila Művelődési Ház intézményegység vezetője, Burainé Murányi Magdolna 
a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Takácsné Papp Éva a Családsegítő-
Szolgálat vezetője, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetője, Dr. Kulcsár 
László ügyvéd, Nagy József Attila a DCKÖ elnöke, a lakosság részéről 5 fő. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat a négyéves ciklus utolsó soros 
képviselő-testületi ülésén. Külön köszönti az első és második napirend kapcsán jelenlévő Rabi 
Bélát az Organoferm Kft. ügyvezetőjét, valamint Bondár Lajost a Tappe Kft. műszaki 
igazgatóját.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
14 fő. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 
tapasztalatairól. 
Előadók:  Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

2. Tájékoztató a Tappe Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással 
kapcsolatos tapasztalatokról.  
Előadók:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Gyurkó Csaba a Tappe Kft. ügyvezetője 
 

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 
megvitatása. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. 
Előadó:  Balogh Csilla jegyző  
 

6. A képviselő-testület értékeli a választási ciklusban végzett munkáját.  
Előadó:   Pap Tibor polgármester     
                                                                                     

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

 
Határozat: 

 384/2010.(IX.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. szeptember 30-án tartandó 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 
tapasztalatairól. 
Előadók:  Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

2. Tájékoztató a Tappe Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással 
kapcsolatos tapasztalatokról.  
Előadók:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Gyurkó Csaba a Tappe Kft. ügyvezetője 
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3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 

Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 
megvitatása. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. 
Előadó:  Balogh Csilla jegyző  
 

6. A képviselő-testület értékeli a választási ciklusban végzett munkáját.  
Előadó:   Pap Tibor polgármester     
                                                                                     

7. Bejelentések  
 
 
 
Pap Tibor polgármester – a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át.  
A 214/2010.(V.27.) Kt. határozat végrehajtásához kiegészítésképpen elmondja, hogy az ÁMK 
igazgatója az országos kompetenciamérés eredményeire figyelemmel elkészítette a Ványai 
Ambrus Általános Iskola Intézkedési Tervét, melyet az 1. számú bejelentésként fognak 
tárgyalni a fő napirendeket követően.  
A 243/2010.(VI.3.) Kt. határozat végrehajtásához leírta a polgármester, hogy a Strandfürdő 
vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbításához szükséges tervek az OPÁL Mérnöki 
Irodától megrendelésre kerültek. Kiegészítésképpen elmondja, hogy a mérnöki iroda a 
jelentés készítéséig sem igazolta vissza a megrendelést, ezért Lencsési Gábor ügyvezetőtől 
rákérdezett a napokban Feke László műszaki irodavezető, amire az ügyvezető azt jelezte 
vissza, hogy a munkát végzi és az időben el fog készülni.  
A 260/2010.(VI.24.) Kt. határozat a Pocos-kert belvízhelyzetének javításával kapcsolatos. A 
végrehajtáshoz a polgármester leírta, hogy jelenleg is folyik a kerttulajdonosok szándékának 
felmérése. Az eddig megkérdezettek mintegy 90 %-a semminemű hozzájárulást nem kíván 
megfizetni a Pocos-kert belvízhelyzetének javítása érdekében. Amennyiben az önkormányzat 
a munkálatokat magvalósítaná annak természetesen nagyon örülnének. Kiegészítésképpen 
elmondja, amennyiben a jövőben is kiírásra kerül a mélyfekvésű városok csapadékvíz 
rendezését támogató pályázat, annak keretében lát lehetőséget a szükséges belvízelvezető-
rendszer kiépítésére a kerttulajdonosok hozzájárulása nélkül. Ehhez a kerttulajdonosoknak 
földterületet kell áldozni. 
A 261-268/2010.(VI.24.) Kt. határozatok a kötvénykibocsátással kapcsolatosak. A határozat 
végrehajtásához kiegészítésképpen elmondja, hogy 32 millió forint van még kifizetetlenül az 
üzemcsarnok, a strandfürdő portaépület befejezésére, a nagyobb beruházások elszámolására, 
amelyek még folyamatban vannak, nincsenek lezárva.  
A 278/2010.(VI.24.) Kt. határozat végrehajtásához le van írva, hogy „a jelentés készítésekor 
az Európai Autómentes Nap szervezése folyamban van”. Azóta igen nagy érdeklődés mellett 
425 regisztrált részvevővel zajlott a nap záró rendezvénye a „Gurul a Ványa” program. A záró 
programban óvodáskorúak és nyugdíjasok is részt vettek. 77 támogató segítette a program 
megvalósítását, melyet Janó Istvánné civil szervező példamutatóan szervezett meg és 
bonyolított le.  
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A 279/2010.(VI.24.) Kt. határozat végrehajtásához a polgármester leírta, hogy Dévaványa a 
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének az alapító tagja lett. Kiegészítésképpen 
elmondja, a szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a következő belépni szándékozó 
további településeket a tagok közé felvevő elnökségi ülést Dévaványán október második 
felében fogják megtartani. 
A 315/2010.(VII.15.) Kt. határozat végrehajtásához hozzáfűzi, hogy a 0182/a hrsz-ú 
szántóterületre azóta a haszonbérleti szerződés megkötésre került.  
A 332/2010.(VII.29.) Kt. határozat végrehajtásához leírta, hogy az Agrodéva Kft. újabb 
levélben kereste meg önkormányzatot azzal, hogy nem fizetési halasztást, hanem bérleti díj 
mérséklést kértek. Az előterjesztés készítése óta megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen a testület nem támogatta újra a kérést, hanem a döntést elhalasztotta.   
A 337/2010.(VII.29.) Kt. határozat a sportpálya vízelvezetési problémáival kapcsolatos. A 
jelentésben szerepel, hogy a szeptember 23-i testületi ülésen foglalkoznak a további 
teendőkkel. Ezen az ülésen a testület bírósági eljárás indításáról döntött, mivel a szükségesnek 
tartott bankgaranciát a partner nem biztosította, valamint a megállapodás tervezetben foglalt 
többi pontra sem reagált.  
A 342/2010.(VII.29.) Kt. határozat végrehajtásánál le van írva, hogy az Európai Mobilitási 
Hét keretében szeptember 22-ére meghirdetett autómentes napra érkező Veterán Kerékpáros 
Klub nyolc fős csapata a Havancsák féle házban fog elhelyezésre kerülni. A jelentés készítése 
óta a program lezajlott és a vendégek ott szálltak meg, a helyszínnel meg voltak elégedve.  
 
A polgármester elmondja, hogy a jelentéshez van csatolva a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ főigazgatója Völgyesi Zsolt által írt levél, amely a Gyomaendrőd-
Dévaványa között lévő út felújításával kapcsolatos.  
A levélben olvasható, hogy „A közlekedésbiztonság érdekében az út legrosszabb állapotú, az 
5+650-6+700 és 10+100-11+000 km szelvények közötti szakaszait a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. – a rendkívüli időjárás által okozott károkat is helyreállítva – július hónapban kátyúzással 
már javította.  
Az elmúlt időszak rendkívüli csapadékos időjárására a burkolat állapotát tovább rontotta, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. az útpénztár előirányzatból a rendkívüli időjárás által okozott 
károk helyreállítására biztosított forrásból további javításokat fog végrehajtani ugyancsak az 
5+650-6+700 és a 10+100-11+000 km szelvények közötti szakaszokon. 
Fentieken túl a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a további felújítási keretek 
terhére lehetőség szerint nagyfelületű javítást végeznek a 4231 jelű út fennmaradó részein.”  
A polgármester úgy tudja, hogy a gyomaendrődi üzemmérnökség fel van készülve, illetve a 
bevont kivitelező partnerei. Még nem tapasztalta, hogy az út javítása elkezdődött volna. Ígéret 
van arra vonatkozóan, hogy október hónapban a munkálatok elvégzésre kerülnek.     
A polgármester röviden ennyiben kívánta kiegészíteni a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
A polgármester röviden szól a legutóbbi soros munkaterv szerinti ülés (2010. június 24.) óta 
eltelt időszakban történtekről.  
Elmondja, hogy a legutóbbi soros munkatervszerinti ülést 2010. június 24-én tartották. Az 
azóta eltel három hónapban 5 alkalommal kellett rendkívüli ülésen döntéseket hozni.  
A rendkívüli üléseket folyamatban lévő beruházások előkészítése és a kivitelezők kiválasztása 
érdekében kiírandó közbeszerzési ajánlatkérési felhívások elfogadása, a közreműködő 
partnerek kiválasztása érdekében kellett elsősorban megtartani. Természetesen ezen üléseken 
foglalkoztak az időközben aktuálissá vált ügyekkel, így többek között: 

- termőföldek bérbeadása során kialakult vitatott ügyekkel; 
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- a lejárt földbérleti szerződések következtében a földek újbóli bérbeadásával 
kapcsolatos eljárással; 

- a sportpálya felújítás garanciális munkálatainak helyzetével; 
- intézményi alapító okiratok, SZMSZ-ek szükséges módosításaival; 
- a költségvetés helyzetének áttekintésével; 
- szelektív hulladékgyűjtési rendszerhez csatlakozással; 
- külterületi csapadékvíz gondok és földutak állapotának kérdésével; 
- iskolatej program folytatásával; 
- TRIANON emlékmű létesítésével kapcsolatos elszámolásról; 
- ipari területen létesítendő üzemcsarnok ünnepélyes alapkő letételével, 

megvalósításának az állásával; 
- a strandfürdő portaépület megvalósításának az állásával; 
- a kötvénykibocsátásból eredő források felhasználásának állásával; 
- befektetői szándékot hallgattak meg és esetleges terület biztosításról döntöttek 

(Szapmen Kft., sertéstelep létesítése); 
- Iskola felújítás, átadás, pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésével 

kapcsolatos TÁMOP-os pályázat záró rendezvény; 
- ünnepi ülés, a város 10 éves fennállásával kapcsolatos ünnepi megemlékezés, ahol 

komoly ajándékot kapott a város Havancsák Lászlótól 10 millió forintos keretet a 
város fásítására; 

Fontosabb eseményekről szól röviden: 
- 2010. július 2-án a Református templomban kórustalálkozó; 
- 2010. július 3-án Sporttörténetei Gyűjtemény nyílt meg a Magyar Birkózó Szövetség 

elnökének a részvételével; 
- 2010. július 7-11. között a IX. Dévaványai Dobfesztivál került megrendezésre; 
- 2010. július 21-én a Kerékpárosbarát Települések Szövetségének alakuló ülése volt 

Békésen; 
- 2010. július 23-án a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. közgyűlése volt, ahol 

leváltották a teljes korábbi vezetést; 
- 2010. augusztus 5-án a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi 

Bizottságának ülése volt Dévaványán; 
- 2010. augusztus 7-én özv. Hidli Gyuláné 100. születés napját ünnepelte, akit ezúttal is 

köszöntenek; 
- 2010. augusztus 9-én Társulási ülés volt Szeghalmon; 
- 2010. augusztus 17-én a Virágos Települések pályázatának keretében helyszíni 

ellenőrzés volt; 
- 2010. augusztus 19-22-ig székelykeresztúri küldöttség tartózkodott Dévaványán; 
- 2010. augusztus 23-án kihelyezett Többcélú Társulási Tanács ülés volt Ecsegfalván; 
- 2010. augusztus 25-én a Körös Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület taggyűlése volt 

Szeghalmon, ahol döntés született a helytörténeti kiadvány támogatásáról; 
- 2010. augusztus 31-én Gyomaendrődön a Közlekedési Operatív Program Kiemelt 

Projektek Bizottsága elé terjesztendő közös pályázat előkészítéséről egyeztettek; 
- 2010. szeptember 8-án Budapesten a Kormány energiapolitikai koncepciójával 

kapcsolatos konferencia volt, ahol megerősítette Bencsik János államtitkár, hogy a 
KEOP-os források ezen a területen bővítve lesznek, illetve a II. Széchenyi Terv egyik 
prioritása is ez a terület lesz; 

- 2010. szeptember 10-én vették át Budapesten a HOLCIM HUNGARIA ZRT. 
OTTHON ALAPÍTVÁNYA pályázatán a tervezett 4 db új szociális bérlakás 
építéséhez elnyert 16 millió forintról szóló adományozó levelet (az adományozó 
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okiratot bemutatja a jelenlévőknek a polgármester), azóta már aláírásra került a 
támogatási szerződés is; 

- 2010. szeptember 13-án indult újra a felnőttek középiskolai oktatása a Ványai Ambrus 
Általános Iskolai helyszínen; 

- 2010. szeptember 15-én vették át a Biodiverzitás Fővárosa cím fővárosa pályázaton 
elért eredményük díjait (a díjakat bemutatja a polgármester a jelenlévőknek, valamint 
3 millió forintot nyertek turisztikai honlap készítésre); 

- 2010. szeptember 22-én került megrendezésre az Európai Mobilitási Hét keretében a 
dévaványai Autómentes Nap, 77 szponzor segítségével, a nap során több mint 1000 
résztvevővel, az esti programon a „Gurul a Ványa” 425 regisztrált résztvevő volt; 

- 2010. szeptember 23-án Vésztőn volt a Többcélú Társulás ülése ebben az utolsó 
ciklusban, este a 2010. október 3-i önkormányzati választásokkal kapcsolatos fórum 
került megtartásra; 

- 2010. szeptember 25-én volt a III. Betakarítási Ünnep, ahol minden eddiginél 
színesebb kulturális műsornak örülhettek a látogatók; 

- 2010. szeptember 28-án Békéscsabán volt a megyei hungarikumokkal, a megye és a 
vidék mezőgazdasági termékfeldolgozásával, a helyi és a térségi termékek 
fogyasztásának növelésének lehetőségeivel kapcsolatos konferencia, ahol a 
nyitóelőadást Dr. Ángyán József államtitkár tartotta; 

- ma délelőtt Debrecenben Orbán Viktor miniszterelnök úr védnöksége alatt megtartott 
városi polgármesterek találkozóján vett részt a polgármester, Kósa Lajos Debrecen 
megyei jogú város polgármesterének meghívására; 
A találkozó előadói nem hagytak kétséget afelől, hogy így tovább nem mehet, mert az 
önkormányzati rendszer egyre nagyobb feszültség ellenére szinte finanszírozhatatlan. 
A közigazgatási rendszer átalakítása rövidesen el fog kezdődni. Ugyanez mondható el 
az egészségügyi rendszerről, az oktatási rendszerről is stb.   

- a mai postával érkezett egy meghívó a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő 
verseny díjátadó ünnepségére, amely 2010. október 15-én pénteken 11 órakor lesz 
Balatonfüreden az Anna Grand Hotel dísztermében; 

- a holnapi napon a KÖZOP kiemelt projekt dokumentációját állítják össze, írják alá és 
nyújtják be Várfi András Gyomaendrőd polgármesterével közösen. 

 
A polgármester szól a két testületi ülés között érkezett pótelőirányzatokról.  
Központosított támogatás címen: 

- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén  1.360.300,- Ft 
- Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 

támogatása         1.229.360,- Ft 
- SNI-s gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása     306.000,- Ft 
- Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása        806.000,- Ft 
- Alapfokú művészetoktatás támogatása        870.000,- Ft 
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása       375.000,- Ft 
Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgálja:     4.946.660,- Ft 

 
- Gyermekszegénység elleni program, nyári étkeztetés támogatása  2.437.560,- Ft 
- Krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló rendelet szerint a rendelkezésre 

álló előirányzat 3 %-a igazgatási költségként:        67.033,- Ft 
Mindösszesen: 7.451.253,- Ft meghatározott célra használható, utólagos elszámolás mellett. 
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Felhatalmazás alapján teljesített kiadások:  
- vendégház lakhatóvá tételére biztosított előirányzat 1.000.000,- Ft, amelyből a 

teljesített kiadás 951.765,- Ft 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2010. szeptember 29-ei értéknapon a rendelkezésre álló 
forrás a következő:  

- értékpapír állomány:       101.838.522,- Ft 
- lekötött betét, amely november 8-án jár le:        50.000.000,- Ft 
- a kötvényből még rendelkezésre áll:        51.298.147,- Ft 
- a költségvetési számla egyenlege:        84.450.097,- Ft 
- lakásgazdálkodás elkülönített számláin:            3.386.892,- Ft 
Mindösszesen készpénzállomány 2010. szeptember 29-én:         290.973.658,- Ft 
 

A polgármester elmondja, hogy a kötvényforrásból jóváírása került július 27-én 176.001.324,- 
Ft. 
Befejezetlen beruházáshoz:  

- az üzemcsarnok megépítése, kifizetetlen számlák értéke 56.349 eFt, ebből saját erő 
28.405 eFt, 

- Strandfürdő portaépület megépítése, kifizetetlen számlák 9.501 eFt, ebből saját erő 
3.325 eFt, 

- a nagyberuházások záró elszámolása folyamatban van, a könyvvizsgálói díjak még 
kifizetésre várnak 428 eFt. 

A polgármester elmondja, hogy a lehívott kötvényforrásból az önerő rész 32.158 eFt, amit a 
felsorolt beruházásokhoz biztosítani kell.  
Ismerteti a jelenlévőkkel a polgármesteri hatáskörben végrehajtott beszerzéseket: 

- Havancsák féle vendégház berendezése, 
- városközpont kimaradt részek újra tervezése, átszámolása: bruttó 112.500,- Ft (Békés 

Mérnök Kft.), 
- Strandfürdő vízjogi üzemeltetési engedélyének megújításához tervdokumentáció 

készítése: 450.000,- Ft + áfa = 562.500,- Ft (Opál Mérnöki Iroda Kft.), 
- Bálázás (303 db bála) 484.000,- Ft (Moller Gyuláné), 
- Kátyúzás 494.000,- Ft + áfa = 617.500,- Ft (Wiener Center Kft.). 

 
A polgármester elmondja, hogy a mai napon érkezett egy levél a Körös-Berettyói 
Vízgazdálkodási Társulat igazgató-főmérnökétől Bende Lajostól.  
A polgármester a levelet felolvassa a jelenlévőknek. 
A Bende Lajos igazgató-főmérnök levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A polgármester röviden ennyiben kívánt szólni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentésről és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy ma délelőtt Békéscsabán a Jókai Színházban 
egy ünnepi rendezvényen vett részt, 800 éves Békés Megye, 20 éves az önkormányzat.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 

Határozat: 
385/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 207/2010.(V.27.); 
209/2010.(V.27.); 210/2010.(V.27.); 211/2010.(V.27.); 212/2010.(V.27.);  
213/2010.(V.27.); 214/2010.(V.27.); 216/2010.(V.27.); 217/2010.(V.27.); 
218/2010.(V.27.); 219/2010.(V.27.); 220/2010.(V.27.); 222/2010.(V.27.); 
226/2010.(V.27.); 227/2010.(V.27.); 228/2010.(V.27.); 229/2010.(V.27.); 
231/2010.(V.27.); 232/2010.(V.27.); 235/2010.(V.27.); 237/2010.(V.27.); 
238/2010.(V.27.); 240/2010.(VI.3.); 241/2010.(VI.3.); 242/2010.(VI.3.); 
243/2010.(VI.3.); 244/2010.(VI.3.); 247/2010.(VI.3.); 248/2010.(VI.3.); 
254/2010.(VI.24.); 256/2010.(VI.24.); 257/2010.(VI.24.); 258/2010.(VI.24.); 
260/2010.(VI.24.); 261/2010.(VI.24.); 262/2010.(VI.24.); 263/2010.(VI.24.); 
264/2010.(VI.24.); 265/2010.(VI.24.); 266/2010.(VI.24.); 267/2010.(VI.24.); 
268/2010.(VI.24.); 271/2010.(VI.24.); 272/2010.(VI.24.); 273/2010.(VI.24.); 
274/2010.(VI.24.); 275/2010.(VI.24.); 276/2010.(VI.24.); 277/2010.(VI.24.); 
278/2010.(VI.24.); 279/2010.(VI.24.); 280/2010.(VI.24.); 281/2010.(VI.24.); 
282/2010.(VI.24.); 283/2010.(VI.24.); 284/2010.(VI.24.); 287/2010.(VI.24.); 
288/2010.(VI.24.); 289/2010.(VI.24.); 290/2010.(VI.24.); 291/2010.(VI.24.); 
292/2010.(VI.24.); 295/2010.(VI.24.); 296/2010.(VI.24.); 297/2010.(VI.24.); 
298/2010.(VI.24.); 301/2010.(VI.24.); 306/2010.(VII.5.); 308/2010.(VII.5.); 
315/2010.(VII.15.); 318/2010.(VII.15.); 319/2010.(VII.15.); 321/2010.(VII.15.); 
322/2010.(VII.15.); 323/2010.(VII.15.); 324/2010.(VII.15.); 325/2010.(VII.15.); 
326/2010.(VII.15.); 327/2010.(VII.15.); 328/2010.(VII.15.); 312/2010.(VII.15.); 
313/2010.(VII.15.); 330/2010.(VII.15.); 332/2010.(VII.29.); 337/2010.(VII.29.); 
338/2010.(VII.29.); 340/2010.(VII.29.); 341/2010.(VII.29.); 342/2010.(VII.29.); 
343/2010.(VII.29.); 345/2010.(VIII.26.); 346/2010.(VIII.26.); 347/2010.(VIII.26.); 
351/2010.(VIII.26.); 352/2010.(VIII.26.); 353/2010.(VIII.26.); 354/2010.(VIII.26.); 
355/2010.(VIII.26.); 356/2010.(VIII.26.); 357/2010.(VIII.26.); 358/2010.(VIII.26.); 
359/2010.(VIII.26.); 360/2010.(VIII.26.); 361/2010.(VIII.26.); 362/2010.(VIII.26.); 
364/2010.(VIII.26.); 365/2010.(VIII.26.); 366/2010.(VIII.26.); 368/2010.(VIII.26.); 
Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a komposztáló 
telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének tapasztalatairól szóló tájékoztató 
megvitatása.  
A polgármester megkérdezi az előterjesztés előadóját, Gyuricza Mátét, hogy az írásos anyagot 
kívánja-e szóban kiegészíteni? 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az 
előterjesztését. 
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Pap Tibor polgármester – köszönti az Organoferm Kft. ügyvezetőjét Rabi Béla Urat és 
felkéri, hogy  tartsa meg beszámolóját.  
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője – köszönti a testületi ülés valamennyi 
résztvevőjét. 
Elmondja, hogy a tavalyai esztendőhöz hasonlóan az idei évben sem működik gazdaságosan a 
cég. A telephely sajnos a mai napig sem tudta elérni az önkormányzat által is meghatározott 
célját, hogy regionális zöldhulladék gyűjtő és kezelő teleppé váljon. A térségből változatlanul 
nagyon kevés hulladék érkezik be, így a térségből származó bevételek rendkívül alacsonyak. 
Rabi Béla ügyvezető elmondja, hogy nem értik a környékről a lakosok, hová szállítják el a 
hulladékot, valószínűleg illegális szemétlerakóknál helyezik el. A telep forgalma messze 
elmarad a várakozásoktól, így jelenleg nem fedezik az önkormányzat által kért vagyonkezelői 
díjat sem, ezért a telep működése veszteséges. Az általuk beszerzett hulladékok nagyobb 
szállítási távolságról (Orosháza, Hódmezővásárhely) kerülnek beszállításra, ezért a magas 
szállítási költség következtében nagyon alacsony díj marad a hulladék kezelésére. Rabi Béla 
ügyvezető elmondja, hogy a telep működésének jövőbeni fenntartására egyetlen lehetőséget 
látnak, ez a vagyonkezelési díj elengedése vagy jelentős csökkentése. Korábban már 
javasoltak egy állati hulla égető létesítését amennyiben az önkormányzat, vagy a lakosság 
vállalja az üzemeltetési költség biztosítását. Az állati hullagyűjtőhöz szükséges rész 
kialakításáról készítettek egy ajánlati tervezetet, amit benyújtottak az állategészségügyi 
hatósághoz.  A terveztük szerint az állati hullagyűjtő esetében a kivitelezésre szánt költség 30 
millió forint lett volna, azonban az állategészségügyi hatóság által előírt feltételeknek 
megfelelve ez az összeg 150 millió forint lenne. Az állategészségügyi hatóság nem fogadta el 
az Organoferm Kft. tervezetét. Tehát maradt a lakosság és a környezet számára sem megfelelő 
állapot, hogy nem megoldott ez a probléma. 
A Kft. javaslata egy 20 millió forint költségű beruházás lenne: a meglévő komposztáló 
telepen egy állati hulla égető elhelyezése keretében. A lakosság be tudná hozni maximum 50 
kilogrammig az elhullott állatokat (csirke, kutya, macska, malac). Ennek az állati 
hullaégetőnek azonban jelentős költségei vannak. Hasonló megoldást találtak az 
Esztergomban működő állati hulla megsemmisítő esetében, ezért felajánlja, amennyiben egy 
delegáció el tudna oda látogatni, megfigyelhetné, hogy mennyire biztonságos, milyen 
költségei vannak és hogyan működik. Ez megoldást jelentene a meglévő problémára, valamint 
ezt módjukban állna összekapcsolni a fennálló adósságukkal is. Elmondja, hogy az idei évben 
annyira lecsökkentek a hulladék átvételi árak és mennyiségek is, hogy sokkal rosszabb 
helyzetbe került a cégük, ezért nem tudták fizetni az üzemeltetési díjat sem. 
Egy ilyen állati hulla égető berendezés megvásárlásában lízing vagy hitel keretében lenne 
lehetősége a cégnek. Ezzel képesek lennének az adósságuk egy részét törleszteni az 
önkormányzat felé. 
Több feltétele van: a lakosság fogadja el, hogy a berendezésnek magasabb a működési 
költsége, valamint használja ki, adjon munkát ennek a berendezésnek. 
Rabi Béla ügyvezető köszöni szépen a lehetőséget, ennyivel szerette volna kiegészíteni az 
írásos tájékoztatóját, azonban amennyiben kérdés merül fel, azokra szívesen válaszol. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az ügyvezetőnek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a képviselő-testület is állást foglalt abban a kérdésben, ami a Dél-Alföldi 
Biomassza Hasznosítási Innovációs Klaszternak és így egy pirolízises hulladék megsemmisítő 
üzem ügyében lehet előrelépés.  
Dévaványa Önkormányzata hasonló elképzelésben már tárgyalt amerikai, francia, svájci 
befektetőkkel is. A polgármester elmondja, hogy ebben az ügyben, levélben megkereste az 
érintett minisztérium államtitkárát, azért hogy felvilágosítást kapjon megvalósíthatósággal és 
forrásteremtéssel kapcsolatban. A válasz szerint, az elhelyezhetőséggel a Környezetvédelmi 
Felügyelőséggel szükséges tárgyalni, a forrásteremtéssel kapcsolatosan pedig a figyelni kell a 
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Széchenyi terv és egyéb KEOP-os későbbi kiírásokat. Úgy gondolják, hogy ha ez érdemben jó 
és megvalósítható, akkor nem fogják ellenezni.  
A polgármester elmondja, hogy jelenleg itt tart az ügy, választ még nem kapott az 
önkormányzat. 
Elmondja, hiába mutatták be a berendezést, a technológiát működő genfi példával illusztrálva 
a Környezetvédelmi Felügyelet akkor azt mondta, hogy ilyen berendezés, amit javasoltak 
nincs is. Utólag más kérdés is felmerült, így rákérdezett az Eon-ra, mivel ez villamos energiát 
és hőenergiát is termelne, hogy ez a villamos energia átvehető-e. Az általuk átvehető energia 
nem lehet több 750 kW-nál, a vezeték építés költségeit is be kell kalkulálni. Amennyiben 
támogatást lehet rá szerezni, akkor ez a költség csak az önerő részében terhelné az 
önkormányzatot.    
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy az Organoferm Kft. tagja a Dél-
Alföldi Biomassza Hasznosítási Innovációs Klaszternak. Kezdeményezésünkre a Klaszter 
elfogadott programjába bekerült egy pirolízis üzem felépítése Békés megyében. Ehhez 
szükséges innovációs klaszter pályázati kutatásfejlesztést célzó források állnak rendelkezésre. 
Ez kísérleti berendezés, ezért az 5 - 700 kW között lévő teljesítményű lenne. Azonban van 
egy alternatív megoldása is, hogy nem feltétlenül muszáj csak elektromos áramot előállítani, 
lehetőség van gázt esetleg olajat gyártani. A pirolízis olaj könnyebben kezelhető és hordóban 
lehet tárolni, később az erőművek át tudnák venni fűtőanyagként. 
Amennyiben az önkormányzat, azaz az október 3-i választás után felálló képviselő-testület 
egyetért a pirolízis üzem létrehozásával, megteszik a szükséges lépéseket a Klaszter és az 
önkormányzat között kötendő megállapodás előkészítésére, valamint a támogatási pályázat 
előkészítésére. 
A térségben kevés a hulladék, ahhoz, hogy ilyen üzemet el tudjon látni, ezért vasúton jönne be 
ide a hulladék, megjegyzi közel (50 méterre) van a vágány a teleptől. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi a képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése?  
Megadja a szót Pihurik Katalin képviselő részére. 
Pihurik Katalin képviselő – megköszöni a szót, majd megkérdezi, hogy lehet-e olyan 
műanyagzsákot kapni, ami komposztálható? Kérdését azért tette fel, mivel az ágakat össze 
lehet kötni, a leveleket pedig nem, azt mibe tegyék.  
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője – válasza az, hogy lehet komposztálható 
szemeteszsákot kapni. A szelektív hulladékgyűjtéssel közösen próbálják megoldani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – kérdése, hogy milyen törekvéseik voltak, hogy a környező 
településekről ide szállítsák a zöld hulladékot? A következő képviselő-testületnek alaposan át 
kell vizsgálni ezt a pirolízis olaj előállítási lehetőséget, azért is nehogy a sajóbábonyi 
feldolgozó sorsára jussanak. Javasolja ebben a témában egy települési, lakossági egyeztetésre 
kerüljön majd sor, mivel véleménye szerint ez a téma túl nő a képviselő-testületi döntésen.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Rabi Béla ügyvezető részére. 
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy minden környező településnek 
felajánlották a szolgáltatást, azzal a lehetősséggel, hogy maguk viszik be, vagy a Kft. szállítja 
el a hulladékot. Megkeresték a térségben működő vállalkozókat, ezzel a lehetőséggel. 
Mindenki köszönte a tájékoztatást és azt mondták, hogy még gondolkoznak az ajánlaton. 
Nyílván, amíg ezeket a hulladékokat illegálisan el lehet helyezni ingyen, addig senki sem akar 
fizetni a tárolásért.  
Az ügyvezető elmondja, hogy két év elteltével jutott oda a telep, hogy a 20 méter távolságra 
lévő szennyvíztelep a csekély mennyiségű szennyvíziszapot nem lapátolja, tárolja, hanem 
átszállítja az Organoferm Kft. telepére. Csongrád, Komárom, Győr-Moson-Sopron és Bács-
Kiskun megyében működtetnek komposztáló telepeket és ott az alapanyag ellátás jobban 
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működik. Békés megyében ezen területen nem volt tapasztalatuk és valószínűleg itt mások a 
szokások. Például az állategészségügyi hatóság másként fogja fel itt, mint más megyében. 
A pirolízis olaj készítés eljárása, tényleg nem égetés, hanem száraz desztilláció. Azonban 
maga a folyamat ugyanaz, amikor a faszenet égetik. (A fát betakarják földdel és akkor 
levegőtől elzárt térben hevítik. Itt is van égés, hiszen melegíteni kell a berendezést, hogy a 
száraz desztilláció létrejöjjön.) Ebben az esetben biztonságosabb, mert alacsonyabb 
hőmérsékleten zajlanak le a folyamatok. Az égetők legfőbb problémája, hogy a dioxin az 
nitrogénből képződik és erősen rákkeltő anyag. A nitrogén nemcsak a hulladékokban van 
benne, hanem a levegőben is. Megfelelő hőmérsékleten az égető berendezés csak magából a 
levegőből képes dioxint előállítani. Ez a berendezés, erre nem alkalmas, mivel 400°C fok 
körüli hőmérsékletet használ. Ezért mondják, hogy ez nem is égető, mert nincs benne 100°C  
fok és nincs kéménye sem. A Környezetvédelmi Minisztérium is úgy látja ezt az ügyet 
érdemes támogatni.  
Novák Imre alpolgármester, képviselő – elmondja, hogy hulladékgazdálkodási törvény is 
átdolgozás alatt áll. 
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy lassan kezdenek rájönni, nem 
megoldás az, hogy szép nagy lerakatokat készítettnek, mert ezek befogadó képessége véges.  
Megköszöni a lehetőséget, hogy beszámolóját szóban is kiegészíthette, valamint szívesen 
válaszol a további kérdésekre. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi van-e még kérdése a képviselő-testület tagjainak? 
Megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – megkérdezi Rabi Béla ügyvezetőtől, hogy a várható fejlesztések 
teremtenek-e új munkahelyeket? 
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy jelenleg 1 főt alkalmaznak a 
telepen és van 1 fő telepvezető, aki viszont nem dévaványai. Elmondja, hogy a fejlesztéseket 
követően akár 10 fő számára tudnak munkát biztosítani, a különböző anyagmozgatási 
feladatok kapcsán. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi van-e még kérdése a képviselő-testület tagjainak? 
Megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére. 
Csatári Lajos képviselő – elmondja, a beszámolóban olvasta, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő földterületek komposzttal történő ellátására is van lehetőség. Ennek 
kapcsán kérdezi, hogy egy magánszemély mennyiért vehetne komposztot és milyet? 
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője –  elmondja, hogy kétféle komposztjuk van az 
egyik szántóföldi használatra 800,- Ft/tonna, a másik kertészeti, rostált 1.200,- Ft/tonna áron 
kapható. A gépi rakodás benne van az árban, de zsákolási lehetőség nincs. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Földi Imre bizottsági elnökkel közösen volt egy 
javaslatuk, mely szerint az önkormányzat az adósság fejében vásárolna komposztot, de az 
agrárszakemberek véleménye az volt, hogy esetleg nehézfémet tartalmazhat a kommunális 
szennyvíziszap és ezt emiatt nem szavazták meg. A bizottsági ülésen jelenlévő két agrár 
szakember elmondta, hogy a minta nem tartalmaz nehézfémet, ami nem jelenti azt, hogy a 
több száz tonna valamely része esetleg nem tartalmazhat. Az önkormányzat földterületeinek 
bővített talajvizsgálatai miatt nem engedhető meg, hogy esetleg szennyeződés kerüljön ki. Ez 
volt az oka, hogy az egyébként jó ajánlatot nem tudták elfogadni. 
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy a Kft. mindig bevizsgáltatja az 
oda beérkező anyagokat, a vágóhidakról eleve nem tud bejutni nehézfém, egyedül a 
kommunális szennyvíziszap lehetne szennyezett, de az sem, hiszen nincs olyan nehézipar sem 
Orosházán, sem Dévaványán, ami beszennyezné.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, Földi Imrének, hogy mondja el a bizottsági 
ülésen elhangzottakat.  
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Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a hétfői bizottsági 
ülésen a Kft-t Halmai János képviselte. Az első érintett téma a kötelező adatszolgáltatási 
kötelezettség volt, ami elmaradt. A Halmai úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy jövő hét 
péntekig eleget tesz ennek a kötelezettségének és utólag elnézést kért a késedelemért. A Kft. 
elmaradt kifizetése kritikus, az elmúlt évtől kezdve vannak kiegyenlítetlen bérleti számlái. Ezt 
a fizetési hajlandóságot negatívan értékelte a bizottság.  
Elmondja, hogy a zöldhulladék elszállítását az önkormányzat végzi minden hónap első 
keddjén, megfelelő csomagolásban kell a hulladékot kihelyezni. Az ülésen elhangzott, hogy 
fel kell hívni a lakosság figyelmét a Dévaványai Hírlapon és kábel tévén keresztül, arra 
vonatkozóan, hogy mikor és hogyan kell kihelyezni a zöldhulladékot.  
A bizottság a komposztáló üzem működéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a 
testület felé.  
A bizottság elnöke kiegészítésképpen elmondja, a jogszabályban szerepel az, hogy az agrár 
környezetgazdálkodási célprogramban szereplő területeken szennyvíziszap elhelyezése nem 
biztosított. De ez nem szennyvíziszap. Tehát itt jogszabály értelmezési különbségek vannak. 
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Rabi Béla ügyvezető részére. 
Rabi Béla az Organoferm Kft. ügyvezetője –  az adatszolgáltatási elmaradásuk miatt elnézést 
kér. Elmondja, hogy technikai probléma jelentkezett cégüknél, az idei évben jelentős változás 
történt a könyvelésen. Elmondja, hogy azok a könyvelők, akik korábban ezzel foglalkoztak, 
már nem dolgoznak a Kft-nél. Kis türelmet kér az önkormányzattól, az adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek minél hamarabb eleget kívánnak tenni. A bizottsági ülés óta állítottak 
össze egy anyagot, amit az önkormányzat rendelkezésére bocsát. Elmondja, hogy egyeztetést 
folytatnak a gazdálkodási irodával annak érdekében, hogy az önkormányzat és cégük 
könyvvizsgálója egyeztetni tudjanak a vitatott témában, ami az amortizáció 
elszámolhatóságával kapcsolatos. Megjegyzi, hogy erről a két könyvvizsgálónak eltérő az 
álláspontja. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – az eddig elhangzottakat kiegészíti azzal, 
hogy az önkormányzat közcélú, közhasznú munkaerő bevonásával igyekszik segíteni a 
komposztálótelepen folyó munkát (zsákok kibontása stb.) 
Pap Tibor polgármester –  elmondja  az állati hulla égetővel kapcsolatos probléma, hogy az 
csak maximum 50 kg súllyal használható. Ez meglehetősen kicsi, mivel a jelenlegi teleppel 
azonos funkciót kellene betölteni, hiszen odaérkeznek szarvasmarhák, lovak és egyéb 
nagytestű állatok is. Tehát az átmeneti méretű tároló jobb lett volna, de azt nem engedi az 
állategészségügy hatóság.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
számára. 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az adatszolgáltatási 
kötelezettséggel kapcsolatban valóban beszéltek ma délelőtt. Kéri Rabi Béla ügyvezetőt, hogy 
tolmácsolja a könyvelők felé, hogy először a 2009-es évről kell az önkormányzat számára 
érték, valamint annak eleme a leltár, amiről egyelőre nem kapott a gazdálkodási iroda 
semmilyen információt, adatot. Az amortizáció elszámolását, majd a könyvvizsgálók 
megbeszélik. Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a nyitott kérdésekben mindenképpen előre kell 
lépni, akár úgy is, hogy az önkormányzat vállalja fel az egyeztetést az állategészségügyi 
hatósággal, hogy ne kérjenek teljesíthetetlent. Bíznak abban is, hogy a hulladékgazdálkodási 
törvény és az állategészségügyi hatósággal kapcsolatos szabályok is át lesznek tekintve és a 
realitásoknak megfelelő szabályok betartását követelik meg. Más településeken az a 
tapasztalat, hogy működtettek gyepmesteri telepet 5-6 évvel ezelőtt felszámolták és most 
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semmilyen módon nincs megoldva az állati tetemek elhelyezése. Ezeken helyeken a lakosok 
azt mondják, majd jön az ATEV  és majd elviszi. Nem ez a megoldás. Azonban az sem jó, 
hogy az erdő széleken, árokpartokon, vagy a bozótosba dobják, rejtik az állati hullákat. Ez az 
irány végképpen nem jó, ezt az irányt nem szeretnénk követni. 
A polgármester megkérdezi kíván-e még a képviselő-testület tagjai közül valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Javasolja, hogy a napirendet zárják le. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az Organoferm Kft.-nek a komposztáló telep vagyonkezelőjének   2009. évi 
működéséről szóló tájékoztatót és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal:   
 

Határozat: 
386/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Organoferm Kft. 
tájékoztatóját – a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep 
működésének tapasztalatairól – elfogadja, valamint a hivatal által készített ehhez 
kapcsolódó jelentését.  
 
A képviselő-testület az Organoferm Kft-vel közösen keresi a megoldást a telep 
működésének gazdaságossá tétele érdekében.  

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
2. Napirendi pont 

 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a Tappe 
Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló 
tájékoztató megvitatása.  
A polgármester felhívja a képviselő-testület tagjainak, a jelenelevőknek és a televízió 
nézőinek figyelmét, hogy a második napirendi pontot követő szünetben a szelektív 
hulladékgyűjtésről egy tájékoztató kisfilm kerül lejátszásra.  
A polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztés előadója, Gyuricza Máté kívánja-e 
kiegészíteni az általa leírtakat? 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az írásos 
előterjesztését. 
Pap Tibor polgármester – köszönti Bondár Lajost a TAPPE Kft. műszaki igazgatóját és 
átadja a szót számára, hogy megtartsa tájékoztatóját. 
Bondár Lajos TAPPE Kft. műszaki igazgatója – köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 
Elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén kapta a felkérés arra vonatkozóan, hogy a tájékoztató 
kisfilmet hozza magával a testületi ülésre és szünetben élő adás keretében játsszák le a 
dévaványai lakosok részére. Az igény azért merült fel, hogy minél jobban átérezhető legyen 
ez a probléma, hogy miért is van szelektív hulladékgyűjtésre szükség. A TAPPE Kft. célja, 
hogy ezt a szolgáltatást népszerűsítse és elérje azt, hogy a háztartásonként naponta 1,94 kg 
vegyes hulladék mennyiség csökkenjen. 
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Pénzügyi 
Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – tájékoztatásképpen elmondja, hogy 
október 9-én 13 órától 16 óráig szelektív hulladékgyűjtés lesz a polgármesteri hivatal udvarán. 
Ezen akció keretében leadhatók azok az elektronikai hulladékok, amik elektromos árammal, 
akkumulátorral, elemmel működnek kizárólag megbontatlan formában vannak, és olyan üveg 
anyagú palackok, amelyek a kereskedelemben vissza nem válthatóak (italos, konzerves 
dobozok). 
Tájékoztatásképpen elmondja azt is, hogy a következő lomtalanítás időpontja október 17., 
erről bővebb információ a Dévaványai Hírlap októberi számában olvasható. A bizottság 
megkérte a műszaki ügyintézőt, hogy kapjon ez az esemény is szélesebb tájékoztatást.  
A polgármester is elmondta, hogy az ülés szünetében egy kisfilm kerül levetítésre, amely a 
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos.  
A bizottság a tájékozatót és az ahhoz kapcsolódó előterjesztést elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Pihurik Katalin képviselő részére. 
Pihurik Katalin képviselő – megkérdezi a Bondár Lajos műszaki igazgatótól, hogy mit 
csináljon a lakosság a kerékpárgumival, egyéb gumival, festékes flakonnal és többi a 
kommunális szemétbe nem dobható háztartási hulladékkal? 
Pap Tibor polgármester –megadja a szót Bondár Lajos a TAPPE Kft. műszaki igazgatója 
részére. 
Bondár Lajos a TAPPE Kft. műszaki igazgatója – elmondja, hogy ez a kérdés a bizottsági 
ülésen is felvetődött. A műszaki igazgató elmondja, hogy erre a témára jövőre kellene 
visszatérni, mivel a veszélyes hulladékok köre olyan nagy, hogy minden egyes veszélyes 
hulladék típusra egy időben gyűjtést szervezni nem lehet. Át kell gondolni logikusan, amikor 
veszélyes hulladékgyűjtési akciót szerveznek, hogy melyik az a típus, ami esetleg a 
településen fel lehet halmozódva. Idén elviszik az elektromos hulladékokat, így valószínűleg 
ebből jövőre nem lesz akkora felhalmozódás. Jövő évben pedig abban az időszakban, amikor 
szezonja lesz a festékes, oldószeres hulladékoknak, akkor meghirdetik az erre vonatkozó 
gyűjtési akciót.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy Dévaványán a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 
megszüntették. A papírt a diákok gyűjtik össze, amikor papírgyűjtés van ősszel az iskolában, 
egy évben egyszer. Nincs hová rakni a befőttes üvegeket, a tetrapakos dobozokat stb. Azt 
tapasztalja, hogy ezek megoldását a TAPPE Kft. kivette a feladatai közül. Voltak hulladék 
szigetek a városban, de a lakosság nem megfelelően használta, ki volt borítva, nem 
rendeltetésszerűen használták. Ennek ellenére azt gondolja, hogy nagy szükség és igény volna 
erre. Elképzelése szerint lehetne egy őrzött gyűjtőpontot, például a polgármesteri hivatal 
udvarán kijelölni, ahová a szelektált hulladékot be lehetne dobni.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Bondár Lajos műszaki igazgató részére. 
Bondár Lajos a TAPPE Kft. műszaki igazgatója – elmondja, hogy rengeteg illegálisan 
elhelyezett kommunális hulladék volt a szelektív gyűjtőpontok mellett és nem az adott 
gyűjtőpontba való hulladékot tették, hanem vegyesen helyezték azt el. Ezzel a jelenséggel és 
az illegális szemét elhelyezőkkel a TAPPE Kft. nem tudott mit kezdeni. Hiába az 
önkormányzattal összefogásban próbálták a gyűjtőpontokat áthelyezni, esetleg lezárni, de 
egyik sem vezetett célra. Elmondja, hogy 3-4 évvel ezelőtt úgy döntött a Kft., hogy bevezeti a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, úgy gondolták ez jó megoldás lesz.   
A műszaki igazgató elmondja, hogy az önkormányzat által biztosított helyiségben 
ügyfélszolgálatot tartanak fent, amit a lakosság rendszeresen igénybe is vesz. A lakosság itt 
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veheti át aláírás ellenében – térítésmentesen – a szelektív gyűjtőzsákokat. 2009 évben 3603 db 
speciális gyűjtőzsákot vettek át azon lakosok, akik élni kívántak ezzel a lehetőséggel. Az 
átvett gyűjtőzsákokból 2597 db-ot gyűjtött vissza Társaságuk a korábbi évhez képest javulást 
mutat a visszagyűjtés tekintetében, ami havi gyűjtésre lebontva 200-250 db között mozog. 
Figyelembe véve a kommunális szolgáltatásba bevont ingatlanok számát (2784 ingatlan), 
megállapítható, hogy viszonylag kevesen élnek ezzel a lehetőséggel még akkor is, ha ez a 
szolgáltatás térítésmentes.  Sajnálatos tény, hogy a visszagyűjtött szelektívzsákok csupán fele 
tartalmaz utánválogatásra és feldolgozásra alkalmas hulladékot. A többi sajnos olyan 
mértékben szennyezett, hogy az nem alkalmas kézi utánválogatásra.  
Kiss Károly képviselő jól látja, hogy nincs megoldva az üveg hulladék rendszeres szelektív 
gyűjtésének kérdése. Erre vonatkozólag a műszaki igazgató ígéretet tett, hogy amennyiben a 
veszélyes hulladékgyűjtési akció megrendezésre kerül a városban, akkor a TAPPE Kft. azon a 
napon hoz egy gyűjtő konténert, amit a hivatal udvarán helyeznek el és nemcsak az akció 
ideje alatt maradna itt, hanem amíg az meg nem telik. Elmondja, hogy Békés megyében 
sajnos az a tapasztalat, hogy őrizetlenül gyűjtőpontokat nem lehet hagyni.  
Kiss Károly képviselő – tudomása van arról, hogy más, környező településen működik a 
szelektív hulladékgyűjtés. Véleménye szerint a polgárőrség, és a település őrök segítségével 
lehetne a gyűjtőpontokat ellenőrizni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – megköszöni a szót, elmondja, hogy a Békés Megyei Hírlapban 
vezércikk volt a dévaványai szemétlerakók körül kialakult helyzet. Ez a fajtája a szelektív 
hulladékgyűjtésnek a hozzáfűzött reményeket nem váltotta be, ezért alakította ki a 
közszolgáltató a házhoz menő gyűjtést. Elhangzott az Organoferm Kft. tájékoztatójánál, hogy 
módosulni fog a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, mindannyian megkülönbözetett 
figyelemmel várják, mi lesz ennek a végkifejlete. Írásos dokumentáció van arról, hogy a 
szelektívhulladék díjmentesen kerül elszállításra, ehhez képest a tavalyi beszámolóban 
szerepel, hogy ennek a költsége a szolgáltatási díjba bele van számolva. Az alpolgármester azt 
kérdezi a TAPPE Kft. műszak igazgatójától, hogy mi a TAPPE Kft. távlati elképzelése a 
szelektívgyűjtéssel kapcsolatban? Tudja-e esetleg csökkenteni a szolgáltatás díját, ha tud 
hasznot képezni az újrahasznosított szelektíven gyűjtött hulladékból?   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Bondár Lajos a TAPPE Kft. műszaki igazgatója 
részére. 
Bondár Lajos a TAPPE Kft. műszaki igazgatója – elmondja, hogy van elképzelésük, tervük  
a szelektívhulladék feldolgozásával, hasznosításával kapcsolatban. Olvasta a képviselő-
testület a tavalyi és a tavaly előtti beszámolót, amiből kitűnik, hogy az elszállított kommunális 
hulladék mennyisége nem csökken. A településen heti gyakorisággal végzik a szolgáltatást, 
hétfőtől csütörtökig. Szállítási napokon jelenleg 2784 lakott ingatlanból szállítják el a 
hulladékot. A szolgáltatási struktúrában jelentős változás a korábbi évekhez képest nem 
történt. 2009. évben a településen összegyűjtött 1.977,95 tonna települési szilárd kommunális 
hulladék a Békéscsabai Regionális Hulladékkezelőműben került ártalmatlanításra. A műszaki 
igazgató véleménye szerint az prognosztizálható, hogy ez az elszállított mennyiség a 
későbbiek folyamán nőni fog. A TAPPE Kft. végzett analíziseket vidéken, városban, 
lakótelepen és megállapította, hogy egy egységnyi mennyiségű kommunális hulladék 28 %-a 
komposztálható, 27-28 %-a szintén a könnyű frakció (papír, műanyag), 2-3 %-a fém és csak a 
többi üveg, illetve maradvány hulladék. A Kft. azt szeretné elérni, hogy a begyűjtött vegyes 
hulladékot szét tudja válogatni, például egy mechanikai válogató segítségével. Ezáltal 
egyszerűbb lenne az újrahasznosítás, valamint csökkenne lerakók terheltsége is. Úgy véli a 
lerakókra vonatkozó most átdolgozás alatt álló környezetgazdálkodási törvény még szigorúbb 
feltételrendszerű lesz, mint volt. A rendelkezésre álló példák azt mutatják, hogy a termelődés 
helyén nem válogatódik szét a hulladék, így akkor ez a feladat közszolgáltatóé lesz. A TAPPE 
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Kft. szeretne egy olyan beruházást megvalósítani, amiben egész Békés megye partner lesz és 
hosszú távú megoldást jelent a hulladékgazdálkodásban és hasznosításban. A Délkelet-alföldi 
Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer (DAREH) zászlajára 2002. óta van tűzve 
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása. A DAREH-nak köszönhetően megvalósuló projekt 
a rekultiváció, viszont a másik rendszer kialakítás kapcsán a DAREH részéről nincs semmi 
előrelépés. Vannak koncepciók, elképzelések, de ezek ésszerűtlenek, mivel nem csökkentik a 
hulladékfeldolgozás költségeit, hanem növelik. A műszaki igazgató véleménye szerint a 
feldolgozás megfelelő módja a különválogatás, majd azok felhasználása, például zöld áramot 
kellene előállítani.  Ezzel csökkentenék az üzemeltetés költségét, nyílván ez csökkenés a 
szolgáltató áraiban is jelentkezik majd. Nem kell több lerakót építeni. Javaslata egy normális 
válogató berendezéssel és hasznosítással a helyi adottságot figyelembevételével kellene 
kiépíteni a megfelelő logisztikát. Amennyiben a projekt megvalósul, a műszaki igazgató 
reményei szerint nem kell majd árakat emelni, hanem azok szinten tarhatóak lesznek. A 
gyomaendrődi lerakónak összesen engedélyezett területe 4 ha, az első megépített 2 ha most 
van 60 %-os telítettségen és évente bemegy 28.000 tonna hulladék (11 településé), 
Békéscsabára bemegy évente 65.000 tonna hulladék (52 településé). 
A műszak igazgató újra felkereste a gyomaendrődi telep üzemeltetőjét, aki a Remondis Kft. 
után átvette azt. Árajánlatot kért a fogadási díjat illetően Dévaványa tekintetében. Az új 
ügyvezető 7.000,- Ft + Áfa/tonna fogadási díjat mondott. A műszak igazgató elmondja, hogy 
ahogy telnek a lerakók és egyre közelebb kerül a bővítési lehetőség igénye, annál jobban fog 
drágulni a fogadási/lerakási díj, ami megnöveli a közszolgáltatás díját is. Tehát egy 
hasznosításra épülő projekttel és összefogással meg tudják akadályozni, hogy az említettek 
bekövetkezzenek. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – elmondja, hogy a lakosság részéről szinte minden hónapban 
érkezik megkeresés, azzal kapcsolatban, hogy miért fizet ugyanannyi kommunális díjat az, aki 
mindenhéten telerakva teszi ki a kukát, mint aki egyszer sem. Erre szeretne választ kapni 
azért, hogy a lakosság megnyugtató választ kapjon. Azt kérdezi, hogy a TAPPE Kft. tervez-e 
ennek megoldására valamilyen lépést? 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Bondár Lajos a TAPPE Kft. műszaki igazgatója 
részére. 
Bondár Lajos a TAPPE Kft. műszaki igazgatója – elmondja, hogy 2003. január elsejével 
lépett életbe az a hulladékgazdálkodási törvény, amely kötelezővé tette ennek a 
közszolgáltatásnak az igénybevételét (kéményseprő szolgáltatás, szemétszállítás). A 
törvényhozó 2000-ben közegészségügyi szempontból tette a kötelezővé azért, hogy ezzel is 
biztosítsa a települések tisztaságát. Attól függetlenül, hogy a lakos igénybe veszi vagy sem ez 
egy kötelező közszolgáltatás lett. A szolgáltatót arra kötelezte az önkormányzat, hogy az 
általa meghatározott feltételekkel tartsa fenn és üzemeltesse ezt a közszolgáltatást. A műszaki 
igazgató elmondja, hogy 2002-ben megjelent egy másik jogszabály, mely szerint a 
kommunálishulladék elszállítása, minden héten kötelező egységnyi űrtartalommal (120 liter). 
Dévaványa városában is ezt a módszert alkalmazzák. Azzal, hogy a lakos nem tesz ki kukát, a 
szolgáltatás lehetősége biztosítva van számára. A törvény szerint rendelkezésre áll a 
közszolgáltató és a lehetőség biztosított a lakosság számára, hogy a hulladékuk elszállításra 
kerüljön. Tehát a szemétszállítónak akkor is be kellene járnia minden utcát, ha Dévaványán 
egyetlen egy szemetes sem lenne kitéve. Az önkormányzat feladata, hogy a működését 
szervezze meg, a rendszert tartsa fenn  és működését biztosítsa.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – elmondja, hogy ezek szerint akkor is szolgáltatnak a lakosnál, ha 
ő nem tesz ki semmit. A képviselő elmondja, hogy ő televízió-szerelő és sok ház előtt elmegy 
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autóval, ahol van tévé, de nem kér mindenhol szerelési díjat. A rendelkezésre állási díj lenne a 
megoldás, ami más szolgáltatóknál van, ami kevesebb, mint a fizetendő szolgáltatási díj. 
Bondár Lajos TAPPE Kft. műszaki igazgatója – elmondja, hogy 2008. márciusában született 
egy kormányrendelet, ami lehetővé tette az önkormányzatok képviselő-testületének, hogy 
dönthet arról, hogy a településen egy, vagy kéttényezős díjtételt alkalmaznak a 
hulladékkezelési díj megállapítására vonatkozólag. Az egytényezős az, amit jelenleg 
Dévaványán is alkalmaznak.  A kéttényezős azt jelenti, hogy van egy rendelkezésre állási díj, 
amit fizetni kell mindenkinek, attól függetlenül, hogy tesz ki hulladékot vagy nem. Ez egy 
havi szinten alacsonyabb összeg, utána viszont értelemszerűen annyiszor fizet a lakos, 
ahányszor igénybe vette a szolgáltatást. Nincs jogharmonizáció ebben az esetben, hiszen a 
jogszabály előírja, hogy városi övezetben hetente egyszer kell üríteni.  De így nem engedi 
külön, hogy a lakos éljen azzal a jogával, hogy a havonta csak egyszer üríttesse ki a kukáját. 
Szinte egyik szolgáltató sincs Magyarországon arra technikailag felkészülve, hogy regisztrálja 
az ürítések számát, ami az elszámolás alapja lenne a rendszeres rendelkezésre állási díjon 
felül. Gyomaendrődön már van ehhez hasonló próbálkozás, azonban nem működik sikeresen, 
hiszen rengeteg helyen illegális hulladékok vannak, valamint folyamatosan csúsznak a 
szolgáltatással, mivel az a vonalkód leolvasó, amit az egyik rakodó használ, nagyon lelassítja 
a szolgáltatást. A műszaki igazgató elmondja, hogy ez mind plusz költséget jelent. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy Kisújszálláson és egyéb helyen ahol bevezették a 
vonalkódos rendszert, ott a lakos csak akkor fizet, ha igénybe veszi a szolgáltatást. A Kft. 
kiadása több mint 12 millió forint, véleménye szerint a vonalkódos rendszer kiépítése nem 
kerülne ennyibe, és nem is lenne a közszolgáltatónak ennyi kintlévősége. Elmondja, hogy az 
idős lakosok számára, akik kéthavonta teszik ki a szemetest, azoknak nagy segítség volna, ha 
kevesebbet kellene fizetniük. A képviselő véleménye szerint el kell érni azt, hogy csak az 
elvégzett szolgáltatásért kelljen fizetni. A képviselő úgy gondolja, hogy a TAPPE Kft. 
kötelessége, hogy a vonalkódos megoldás költségeiről egy tájékozatót készítsen és 
beszámoljon róla a képviselő-testületnek.  A lakók többsége ügyelne arra, hogy minél 
kevesebbszer teljen meg kommunális hulladékkal a gyűjtőedényzete és szelektíven gyűjtené a 
műanyag palackot és konzerves dobozokat. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy majd az október 3-a után felálló új képviselő-
testület újra tárgyalhatja, hogy egy vagy kéttényezős díjtételt alkalmaz. A polgármester 
elmondja, hogy egy korábbi ülésre kidolgozta Gyuricza Máté műszaki ügyintéző a 
vonalkódos rendszer működésére vonatkozó költségeket, a környező települések tekintetében 
be is mutatta. Megjegyzi, hogy a vonalkódos rendszer alkalmazása esetén magasabb díj jött 
ki, mint a jelenleg alkalmazott módszernél. A polgármester megkéri Gyuricza Máté műszaki 
ügyintézőt, hogy röviden szóljon az előzményekről.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – úgy véli, hogy nem TAPPE Kft. felelőssége, hogy 
kidolgozza-e, vagy sem a rendszer bevezetésével kapcsolatos anyagot. A Kft. egy hulladék 
elszállításával foglalkozó szolgáltató és elvégzi azokat a megrendeléseket, amivel az 
önkormányzattal szerződést köt. Ha egy másik alternatíva merül fel, akkor abban az esetben 
az önkormányzat hivatalának feladata, hogy a kidolgozza azt. Elmondja, hogy a közbeszerzési 
eljárásnak megfelelően új ajánlatot kell kérni és új pályázatot kell kiírni. Továbbá a műszaki 
ügyintéző elmondja, hogy – a polgármester is elmondta – folyik a hulladékgazdálkodási 
törvény felülvizsgálata. Két év múlva TAPPE Kft-vel kötött szerződés lejár és akkor már 
látják, hogy milyen új szabályok lesznek. Ezt megelőzően egy évvel el kell dönteni, hogy 
mennyi szelektívgyűjtést akar a képviselő-testület, milyen formában, milyen igényei vannak 
és ezután látják mennyit tudunk fizetni érte. Ezek után eldönti a képviselő-testület, mely 
szolgáltatást veszi igénybe.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földesi Zoltán képviselő részére. 
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Földesi Zoltán képviselő – elmondja, hogy amennyiben jól emlékszik arra, amikor erről 
döntött a képviselő-testület, akkor a hulladék mennyisége és a szállítási költség volt téma. 
Úgy véli, ha a hulladék mennyisége nem változik, akkor az elszállítás költsége sem fog 
jelentősen változni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére. 
Csatári Lajos képviselő – elmondja, amikor egy évvel ezelőtt jelen volt a képviselő-testületi 
ülésen a műszaki igazgató ígéretet tett arra, hogy egy üveg gyűjtőpontot fognak elhelyezni a 
hivatal udvarán. Kérdése milyen előre lépés történt ebben az ügyben?  
A képviselő úgy tudja, hogy az alapszerződésben, amit a Kft. kötött a dévaványai 
önkormányzattal, abban volt egy olyan kitétel, hogy a helyi iskolákban nevelőmunkát fognak 
folytatni. A képviselő kérte az általános iskola igazgatónőjét, hogy a munkaprogramjába 
építse be. Erről kérne egy rövid tájékoztatást.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Bondár Lajos műszaki igazgatója részére. 
Bondár Lajos a TAPPE Kft. műszaki igazgatója – elmondja, hogy azóta nem kapott ezzel 
kapcsolatban megkeresést, az azonban biztos, hogy a napokban egy konténert fognak 
szállítani az önkormányzat udvarára. Továbbá elmondja, hogy az iskolák részéről nem 
érkezett ilyen jellegű megkeresés. Elmondja, amennyiben érkezik ilyen jellegű megkeresés a 
Kft-hez, azt örömmel teljesítik. Megjegyzi, hogy más településeken voltak ilyen jellegű 
előadások.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi van-e még kérdése a képviselő-testület tagjainak? 
Megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – megköszönni a dévaványai lakosok nevében azt, hogy a TAPPE 
Kft. minden évben felajánl 1.400.000,- forintot, amivel segítséget tudnak nyújtani a 
rászorulóknak (szolgáltatási díj elengedése). 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi kíván-e még a képviselő-testület tagjai közül valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Tappe Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló tájékoztatót és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:   

 
 

Határozat: 
387/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tappe Szállítási és 
Feldolgozó Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló tájékoztatót és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó 
jelentést elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
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3. Napirendi pont 
 

Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása.  
A polgármester elmondja, hogy Gyuricza Máté műszaki ügyintéző állította össze az elemző és 
értékelő tájékozatót, megadja a szót számára. 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a Környezet Védelméről szóló 1995. 
évi LIII. tv. 12. § (3), 46. § (1) e., 51. § (3) kötelező szakfeladatként írja elő az 
önkormányzatok részére a tájékoztatást a település környezeti állapotáról. Részletesen nem 
sorolja fel az összehasonlító adatokat, de összegzi a főbb pontokat: szélsőséges, havária 
helyzet nem alakult ki a településen, egészséges ivóvíz rendelkezésre áll, a már említett 
hulladékgazdálkodási feltételek pedig megfelelnek a jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási 
törvénynek. A műszaki ügyintéző kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a beszámolót. 
Pap Tibor polgármester – kéri a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnökét Nyuzó 
Mariettát, hogy a foglalja össze a bizottság véleményét. 
Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
Jogi Bizottság megtárgyalta a Dévaványa 2009. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztatót 
és elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy 2010. április 29-én Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy részt vesz a „Magyarországi települések 
biodiverzitás díja, biodiverzitás fővárosa” versenyen. Ezen a megmérettetésen a Város 
különdíjat nyert, amit Dr. Rácz András környezet- és természetvédelemért felelős helyettes 
államtitkár adott át.  
A polgármester megkérdezi kíván-e a képviselő-testület tagjai közül valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
A polgármester javasolja, a Dévaványa 2009. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
elfogadását.  
Aki elfogadja Dévaványa 2009. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztatót kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal:   
 

Határozat: 
388/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Környezetvédelmi 
Helyzetéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelős:  Balogh Csilla jegyző 
Határidő:  -  

 
 
 
4. Napirendi pont 

 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 
A polgármester elmondja, hogy Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető állította 
össze, amely a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság által 
megtárgyalásra került. 
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A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető számára, 
amennyiben kívánja kiegészíteni az írásbeli tájékoztatót akkor, azt tegye meg.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja az önkormányzat 
gazdálkodásának első féléves helyzetéről már az augusztusi rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen tájékoztatást kapott a testület. A mostani beszámoló pénzforgalom szemléletben a 
június 30. napjáig tartalmazza a helyi önkormányzat – ideértve a helyi kisebbségi 
önkormányzat – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék 
felhasználását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – megköszöni a szót.  
Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést hétfői ülésén megtárgyalta, amelyet elfogadásra 
javasol a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi kíván-e még a képviselő-testület tagjai közül valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester javasolja, az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló 
tájékoztató elfogadását.  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatóval 
1.454.396 eFt teljesített bevétellel és 1.059.630 eFt teljesített kiadással kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   
 

Határozat: 
389/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés első 
féléves teljesítéséről szóló beszámolót  

 
 1.454.396 eFt  teljesített bevétellel 
 1.059.630 eFt  teljesített kiadással elfogadja. 
 

Az első félév gazdálkodási tapasztalatait a második félév gazdálkodása során a 
lehetőségekhez képest hasznosítani kell.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: folyamatos  

 
 
 

Pap Tibor polgármester – rátér a Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 5/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatának megtárgyalására. 
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető számára, ha kívánja 
kiegészíteni az előterjesztett írásbeli tájékoztatót, akkor azt tegye meg. 
Szűcsné Horvát Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy már korábban utalt a 
2010. augusztusi rendkívüli testületi ülésre, ahol megtárgyalt költségvetés helyzetéről szóló 
tájékoztató utalt erre az anyagra is. A mostani a költségvetési rendelet módosítása azokat a 
problémákat kezeli önkormányzati rendelet formájában, amiről akkor szó volt. Például azokat 
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a költségvetési módosításokat, melyek pályázat útján nyert támogatások, vagy ami a 
költségvetés fő összegét változtatta. A beterjesztett anyaghoz képest két módosító javaslatot 
tesz az irodavezető, ami a költségvetés fő összegét nem változtatja, nem módosítja. 
Az irodavezető elmondja, hogy az otthonteremtési támogatási kérelmek teljesítésére 2010. 
évben a költségvetésben 5.000 eFt-ot biztosítottak, ami a legutolsó három kérelemmel túl lett 
finanszírozva.  Ez abból adódik, hogy 2009. évben döntött a képviselő-testület három család 
támogatásának kérelméről, amely 2010. évben került kifizetésre és erre a költségvetésben nem 
volt előirányzat biztosítva. Az otthonteremtési támogatás előirányzat összege a teljesített 
adatok figyelembevételével 1.475.000,- Ft-al nő a tartalék terhére.  
Az irodavezető elmondja, hogy amikor a költségevetés tervezet készült még nem volt ismert a 
KEOP-os pályázatok saját erejének pontos összege. Ebből adódóan a most benyújtásra kerülő 
pályázatnál, ami a Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címmel 
szerepel, erre a költségvetésben 45 millió forint van betervezve, de saját forrás 53.174 eFt. 
Erre fedezetet ad a már benyújtott másik KEOP-5.3.0/B jelű pályázat önerőként elkülönített 
összege, mert ennél a pályázatnál viszont a költségvetés készítés idején nagyobb összeg került 
betervezésre.  
Számokban bemutatva az eredeti költségvetésben 75.000 eFt volt, a benyújtott pályázatban 
65.124 eFt, a különbség 9.876 eFt. 
Tehát a gazdálkodási irodavezető mindkét módosítást a főösszeg változatlanul maradása 
mellett terjeszti elő. Továbbá kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 
és a mellékelt rendelettervezetet elfogadja el.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – megköszöni a szót. 
Elmondja, hogy Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  által említett két kiadási 
jogcím változtatással együtt a költségvetési rendelet módosításával a Pénzügyi- Ellenőrző- 
Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság egyetért, azt megalkotásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi kíván-e a képviselő-testület tagjai közül valaki 
hozzászólni. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) önkormányzati 
rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő – testületének 

14/2010. (X.1.) önkormányzati rendeletét 
az  

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
 
 

http://www.palyazatmenedzser.hu/helyi-ho-es-hutesi-igeny-kielegitese-megujulo-energiaforrasokkal-keop-2009-420b/
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5. Napirendi pont 
 

Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása.  
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző számára, ha kívánja kiegészíteni az 
írásos beszámolót akkor, azt tegye meg.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan és szerkezetében is 
hasonló módon készítette el az adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót. A beszámoló 
tartalmazza a vonatkozó jogi előírásokat, illetve számszaki adatokat is. Azokra a kérdésekre ad 
választ a jegyző, amelyek a testületi ülést megelőzően bizottsági ülések keretében hangzottak 
el. Azzal a szándékkal teszi ezt a jegyző, hogy képviselő-testület azon tagjai is kapjanak 
tájékoztatást erről az adóhatósági tevékenységről szóló beszámolóról, akik az adott bizottsági 
ülésen nem vettek részt. 
A jegyző elmondja, hogy kérdésként merült fel a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság ülésén, 
hogy a 2009. évben hány megszűnő és kezdő vállalkozás volt. 
A jegyző elmondja, hogy 2009. évben a megszűnő vállalkozások száma 26 volt és a kezdő 
vállalkozások száma pedig 22. Tehát nem volt olyan nagy az eltérés. Van adat 2010. évre 
vonatkozóan is, amit most ismertet 2010. június 30. napjáig vonatkozólag, mely szerint a 
megszűnő vállalkozások száma 12, a kezdő vállalkozások száma 10.  
A jegyző a továbbiakban elmondja, hogy a beszámoló 4. tábláztában található kintlévőség 
összesen hány fő tartozásából tevődik össze. A magánszemélyek kommunális adójából 
fennálló tartozást összesen 598 fő tartozása teszi ki, a vállalkozók kommunális adójából 
fennálló tartozás 104 vállalkozónak az adósságát jelenti, az idegenforgalmi adó egy 
vállalkozásnak az adóssága, a talajterhelési díj összesen 11 fő magánszemély tartozása, az 
iparűzési adó hátralék 97 vállalkozás tartozása, a gépjárműadó összesen 257 fő tartozása. 
Felmerült továbbá az a kérdés is a bizottsági ülésen, hogy ha az adóiroda él gépjárműadó 
tartozások esetén a forgalomból történő kivonással, ennek ellenére miért ilyen magas a 
gépjárműadó tartozásoknak az összege. A válasz a következő, valóban lehetséges a 
forgalomból történő kivonás, de csak az egy éven túli adótartozások esetén. Ezt tehát az 
jelenti, hogy ez a fennálló tartozás nem az egy éven túli tartozás, hanem az éves tartozásoknak 
az összege. 
A késedelmi pótlék 1068 adóalany tartozásából áll össze, a bírság pedig 7 adóalany tartozása. 
A jegyző a beszámolóból két dolgot emel ki. Elmondja, hogy az egyik az idegenforgalmi adó 
alakulásához kapcsolódik, hiába nem jelentős bevétel az önkormányzat számára, érdemes szót 
ejteni róla, hogy a tendenciájában látható legyen az, hogy a turizmus a településen hogyan 
alakul. A jegyző 2008. első félévétől kigyűjtötte napjainkig a féléves, illetve az egész éves 
idegenforgalmi adó adatokat, amik sok mindenről árulkodnak. 2008. első félévben 311.400,- 
forint idegenforgalmi adót fizettek be, a 2009. évben 149.000,- forint volt az első féléves 
adóbefizetés, 2010. első félévben pedig 43.800,- forint volt. Az első féléves adatok 
tekintetében jól látható a nagyon rossz tendencia. Felmerült a bizottság részéről, hogy az éves 
adatok talán másként alakulnak. A jegyző elmondja, hogy sajnos az arányát tekintve nem 
alakul szebben az idegenforgalmi adó éves szinten sem. A 2008. évben 667.000,- forint volt a 
teljes évi bevétel, 2009-ben pedig 377.000,- forint volt. A 2010. egész éves idegenforgalmi 
adó bevételt még nem ismerik, csak a 2010. első féléves adat áll rendelkezésre, amely 
43.800,- forint. 
A jegyző beszámol továbbá a hatásköri változásokkal kapcsolatosan arról, ami az iparűzési 
adó esetében fordult elő. 2010. január elsejétől az APEH vette át az iparűzési adó tekintetében 
adóhatóságtól a hatáskört. Ami azt jelenti, hogy a fél évig volt az APEH-nél és a 
kormányváltást, új országgyűlés törvénymódosítását követően 2010. június 29. napjával 
került vissza ez a hatáskör is az önkormányzati adóhatóságokhoz. Ez a hatásköri változás 
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semmiképpen nem jelentett előnyt sem bevétel, sem munka szempontjából az 
önkormányzatnak. A hatásköri változások szempontjából sok túl munkára volt szükség. 
Ugyanakkor az ideiglenes jellegű iparűzési adó bevétel is megsínylette ezt a hatásköri 
változást, ezt a továbbiakban néhány számadattal példázza a jegyző. 
2009. első félévében piaci és vásározó tevékenységből 227.800,- forint bevétel származott, 
míg építőipari, természeti erőforrás feltáró tevékenységből 257.000,- forint. 2009 egész éves 
adatok szerint piaci és vásározó tevékenységből 490.000,- forint, építőipari, természeti 
erőforrást feltáró tevékenységből 937.600,- forint bevétel származott. Ezek együttes összege 
1.427.600,- forint. Ezzel szemben az idei év nagyon kedvezőtlenül alakul. 2010 első féléves 
adatok szerint piaci és vásározó tevékenységből 79.700,- forint ideiglenes jellegű iparűzési 
adó folyt be, addig építőipari, természeti erőforrás feltáró tevékenységből 0,- forint. A jegyző 
szerint, itt meredeken látszik a különbség. Továbbá elmondja, hogy amíg az APEH-nál volt a 
hatáskör addig is be kellett volna fizetni, vallani ezt az ideiglenes jellegű iparűzési adót az 
APEH felé. Azonban mégis a piaci és vásározó tevékenységet folyatató, vállalkozók és 
vállalkozások ezt egyértelműen úgy értelmezték, hogy ezt az adót nem kell fizetni. Annak is 
utána nézett az adóhatóság, hogy mekkora bevétel kiesést kell elszenvedni amiatt, hogy a 
2010. évre tervezett iparűzési adó bevételek nem teljesülnek olyan módon, mint ahogyan azt 
tervezeték, illetve, hogy a Magyar Horizont Kft.-nek jelentős túlfizetése milyen hatást 
gyakorolt az önkormányzati bevételekre. A jelentős túlfizetések miatt korrigálni kellett az 
önkormányzat adóerőképességét és az önkormányzati költségvetésből a személyi 
jövedelemadó után igényelhető kiegészítést megigényelték. A kettő közötti különbség, ami az 
önkormányzatot bevétel kiesésként sújtja 7.052.000,- forintos összeg. Tulajdonképpen ennyi 
az, amit az önkormányzat valójában bevétel kiesésként elszenved. A jegyző úgy véli, hogy a 
nagyobbik gondot az jelenti, hogy az iparűzési adónál olyan túlfizetés van jelenleg, amely a 
jövőre nézve valamikor ki fog egyenlítődni és a cég vagy társaság a következő befizetésnél, 
rátöltésnél a túlfizetés miatt nem fog az önkormányzat számlájára utalni.  
A jegyző megköszöni a figyelmet, elmondja, hogy ennyiben szerette volna ismertetni a 
hatásköri változásokat és azok negatív hatását. Amennyiben a képviselő-testületnek még 
kérdése van, szívesen válaszol. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a bizottsági üléseken már megtárgyalásra került a 
hatásköri változásokat is bemutató adóbeszámoló. A polgármester felkéri Földi Imrét a 
Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnökét, képviselőt, hogy 
mondja el a bizottság javaslatát.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra 
javasolja az adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót, valamint köszöni az adóhatósági 
területen dolgozók a munkáját. 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 
Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság is megtárgyalta ülésén a beszámolót, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az év végéig ki kell egyenesíteni a sorokat, hogy a 
csökkenő forrást kiadás megtakarítással vagy egyéb módon kell rendezni.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
390/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatósági tevékenységről 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület megköszöni az adóhatósági területen dolgozók munkáját.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
 
6. Napirendi pont 

 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amelyben a 
képviselő-testület értékeli a választási ciklusban végzett munkáját.  
A polgármester elmondja, hogy a Dévaványa négy évet felölelő elemzése 20 oldal terjedelmű, 
míg a Debrecen városának négy éves munkáját összegző elemzés 200 oldal,  megjegyzi jóval 
nagyobb városról van szó. Azonban ő elemzésük is ugyanazokon a pilléreken alapszik, mint a 
déváványai értékelő, csak több illusztráció, táblázat van benne. Ez a ciklus sem volt 
problémamentes, hiszen olyan feladatot, amit korábban a képviselő-testület látott el, most át 
kellett adni a megyének, a Társulásnak, így kevesebb feladatot látnak el, mint a korábbi 
képviselő-testületek. Ennek ellenére egyensúlyban tudta tartani a testület a gazdálkodást és a 
fejlesztést is olyan ütemben hajtotta végre, ahogy az elmúlt évtizedekben megszokottá vált. 
Szennyvízcsatornát sajnos az elmúlt ciklusban nem épített a város, viszont az előző 
ciklusokban 600.000.000,- forintot meghaladó szennyvízcsatorna építési beruházás is volt. 
Elmondja, hogy az Európai Uniós forrásokat minden lehetőség szerint kihasználta és sok 
olyan fejlesztés van, amire már be van adva a pályázat, ebből van olyan, ami már nyert is és 
még van olyan is, aminek – jelen információk szerint – nyerési esélye van. Úgy véli a 
polgármester, hogy nyugodt szívvel és megelégedéssel tekinthet a képviselő-testület vissza az 
elmúlt négy esztendő munkájára, hiszen megoldotta a képviselő-testület a rá bízott alapellátási 
feladatokat, megtartotta a korábbi időszakban önként felvállaltakat, mind e mellett jelentős 
fejlesztéseket is megvalósított. Azokat a feladatokat, amiket átadott, azokat még is ellátta 
együttműködésben a Társulással és a megyével. Lesz feladata a következő képviselő-
testületnek is, hiszen vannak folyamatosan növekvő lakossági igények, amelyek kielégítésére 
törekedni kell. 
Az elmúlt négy esztendő eredményeire méltán büszke lehet a képviselő-testület, azonban 
ezeket az eredményeket nem csak maguknak köszönhetik, hanem a jegyző, a hivatali vezetők, 
az apparátus dolgozói, az intézmények vezetői és az azokban szolgáló szakemberek 
mindnyájan részesei ennek a sikernek, valamint a képviselő-testülettel együttműködő civil 
szervezetek, társadalmi, politikai, egyházi, gazdasági szereplők mind együtt akarták és tettek 
is a közösség fejlődése érdekében. A polgármester elmondja, hogy városiasodásuk 
folytatódott, az összetartozás érzése nőtt, a város lakosainak aktivitása is javult. A térségben, 
megyében és környező településeken is megfelelő partnerekre találtak. Az elmúlt négy 
esztendőben végzett munka sem volt hibátlan, de ezeket a hibákat is vállalják és kívánják a 
hamarosan megválasztásra kerülő új képviselő-testületnek, hogy ennél jóval több eredményt 
érjenek el és őrizzék meg az eddig elérteket. A fejlesztéseket folytassák és újabbakba 
kezdjenek, további megvalósítható programokat vállaljanak fel és teremtsenek még nagyobb 
összefogást Dévaványa érdekében. 
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A polgármester elmondja, hogy ezt a négy év munkájáról szóló elemzést mindegyik bizottság 
megtárgyalta, először Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke 
mondja el a bizottság javaslatát, majd a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke és aztán 
Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke. 
A polgármester felkéri Földi Imrét a Pénzügyi Bizottság elnökét, képviselőt, hogy mondja el a 
bizottság javaslatát.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – megköszöni a szót és elmondja, hogy a 
bizottság elfogadásra javasolja a négy év munkájáról szóló beszámolót a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – felkéri Nyuzó Mariettát a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság 
elnökét, képviselőt, hogy mondja el a bizottság javaslatát.  
Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a 
bizottság szintén megtárgyalta ülésén a beszámolót, amelyet elfogadásra javasol a testület 
felé. 
Pap Tibor polgármester – felkéri dr. Ágoston Sándort az Oktatási- Közművelődési és Sport 
Bizottság elnökét, képviselőt, hogy mondja el a bizottság javaslatát.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság szintén elfogadásra javasolja a négy év munkájáról szóló 
beszámolót. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e testület tagjainak kérdése? 
Megállapítja, hogy kérdés nem hangzott el.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az elmúlt négy éves ciklusban végzett képviselő-testületi és a bizottságok 
munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   

 
 
Határozat: 
391/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testület 2006-2010-es 
választási ciklusban végzett munkáját értékelő polgármesteri tájékoztatót 
egyetértőleg elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
 
 
 

7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester elmondja, hogy az első bejelentést Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
terjesztette a testület elé, amely az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános 
Iskola Intézményegységének Intézkedési terve az országos kompetenciamérés eredményeinek 
tükrében.  
A polgármester megkérdezi Szarka Andrea igazgatási irodavezetőt, hogy az írásos anyaghoz 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
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Szarka Andrea igazgatási irodavezető – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az előterjesztést az Oktatási- Közművelődési és 
Sport Bizottság ülésén véleményezte. A polgármester megadja a szót a bizottság elnökének, 
hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság szerdai ülésén az anyagot megtárgyalta. Az intézkedési tervet a 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola 
Intézményegységére vonatkozó - 2009. évi Országos kompetenciamérésekre alapozott - 
Intézkedési tervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
392/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános 
Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységére 
vonatkozó - 2009. évi Országos kompetenciamérésekre alapozott - Intézkedési 
tervét elfogadja. 
 
Felelős:  Baloghné Berényi Erzsébet - Általános Művelődési Központ 

Igazgatója 
Határidő:  értelem szerint 
Melléklet:  Intézkedési terv 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Szarka Andrea 
igazgatási irodavezető terjesztette a testület elé, amely az önkormányzat közművelődési 
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatával kapcsolatos, amit a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium végeztetett Dévaványán. A célvizsgálat eredményéről szóló jelentés a 
képviselők részére az előterjesztés mellékleteként megküldésre került.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a célvizsgálati jelentésben 
foglaltaknak megfelelően készített egy ütemtervet, amely a következő:  
 

Feladat Határidő Felelős 
A helyi közművelődésről szóló 10/2006. 
(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

2011. április 28. Jegyző 

Dévaványa Város Közművelődési 
Koncepciójának módosítása 

2011. április 28. Polgármester 

Az Általános Művelődési Központ József 
Attila Művelődési Ház és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményegységében 
dolgozó közművelődési szakember munkaköri 
leírásának aktualizálása, összehangolása a 
közművelődési koncepcióban megfogalmazott 
feladatokkal 

2010. október 31. az intézmény 
Igazgatója 
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Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, az összegző megállapításoknál szerepel, hogy „Szinte 
maradéktalanul megvalósította az önkormányzat az előző vizsgálat javaslatait, melyben végig 
kezdeményező, irányító szerepet vállalt. Különösen értékesnek tartjuk, hogy elkészítették a 
település közművelődési koncepcióját.” 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottság 
véleményét.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen anyagot is megtárgyalta, amelyet elfogadásra 
javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által elvégeztetett Dévaványa Város 
Önkormányzata közművelődési feladatellátásának célvizsgálatától szóló jelentést, a 
jelentésben megfogalmazott feladatok végrehajtására készült ütemtervvel együtt kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
393/2010.(IX .30.) Kt.hat. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 
elvégeztetett Dévaványa Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának 
célvizsgálatától szóló jelentést megtárgyalta és elfogadja a jelentésben megfogalmazott 
feladatok végrehajtására készült alábbi ütemtervet: 
  Feladat Határidő Felelős 
A helyi közművelődésről szóló 10/2006. 
(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

2011. április 28. Jegyző 

Dévaványa Város Közművelődési 
Koncepciójának módosítása 

2011. április 28. Polgármester 

Az Általános Művelődési Központ József 
Attila Művelődési Ház és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményegységében 
dolgozó közművelődési szakember munkaköri 
leírásának aktualizálása, összehangolása a 
közművelődési koncepcióban megfogalmazott 
feladatokkal 

2010. október 31. az intézmény 
Igazgatója 

 
A képviselő-testület megbízza a megjelölt felelősöket a határozatban foglaltak teljesítésével.  
 
Felelős:  Balogh Csilla jegyző 
  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea humán szakreferens  
               Baloghné Berényi Erzsébet Általános Művelődési Központ igazgatója 
               Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
Határidő:  az ütemterv szerint 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Szarka Andrea 
igazgatási irodavezető készítette.  
Elmondja, hogy a Humán-Innov Kft. pályázati felhívást tett közzé települési rendezvények, 
programok támogatására. 
A pályázat célja: olyan Magyarország területén megvalósuló települési rendezvények 
támogatása, melyek hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek 
kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését. A pályázat keretében egy 
légvárat és egy Segway önegyensúlyozó transzportert (óvodák esetében a Segway helyett egy 
darab akadálypályát) a rendezvény idején maximum 6 órában térítésmentesen biztosítanak. 
Az eszközök teremben is használhatóak (minimum 4 méter belmagasság szükséges). 
Pályázatot nyújthatnak be többek között települési és területi önkormányzatok, iskolák, 
óvodák, kulturális és egyéb intézmények. 
A projektben pályázott rendezvények ideje: 2011. április 1. - 2011. szeptember 30. 
Pályázni a két eszköz 6 órás térítésmentes felügyelettel történő használatára lehet. A 
pályázatban be kell mutatni a szervezetet, a projekt célját, időtartamát, helyét, célcsoportját, 
az eszközök telepítésének, az áramellátás biztosításának módját és lehetőségét. A pályázónak 
meg kell jelölnie a szolgáltatás igénybe vételének tervezett időtartamát (hónap, nap, órától 
óráig). Egy pályázó több időpontot is megjelölhet.  
A nyertes pályázóknak az eszközöket az igényelt napok egyikén térítésmentesen helyszínre 
szállítják, felállítják, beüzemelik, s felügyeletet biztosítanak. A nyertes pályázókkal 
támogatási szerződést kötnek, melyben a felek jogait és kötelezettségeit – pl. területigény és 
egyéb technikai feltételek – részletesen szabályozzák.  
Pályázni két kategóriában lehet:  
I. kategória: iskolák, óvodák és egyéb szervezetek hétfőtől péntekig bonyolítandó 

rendezvényeire lehet pályázni a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, s az abban 
megjelölt kötelező mellékletek beküldésével. Óvodák számára a légváron kívül egy 
darab a korosztálynak megfelelő akadálypályát biztosítunk.  

II. kategória: önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek rendezvényeire lehet pályázni 
a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, s a megjelölt kötelező mellékletek 
beküldésével.  
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.  

A pályázat részvételi díja 8.000,- Ft, melyet átutalással lehet teljesíteni a kiíró Budapest 
Banknál vezetett 10101047-59794700-01001001 számú számlájára. A pályázati díj 
átutalásánál, kérik tüntessék fel a pontos számlázási nevet és címet, melynek meg kell 
egyeznie a pályázó szervezettel. A részvételi díjról a pályázat megérkezése után számlát 
állítanak ki, melyet postáznak. A részvételi díj elutasított pályázat esetén sem igényelhető 
vissza. 
A pályázat benyújtási határideje: 2010. november 15. 
Az előterjesztésben le van írva, hogy a projekt keretében célszerű a városnapi rendezvény 
sorozat színvonalának növelését megcélozni, a gyermekeknek kedveskedni az ingyenesen 
igénybe vehető játékokkal.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtását támogatja.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén 
támogatja a pályázat benyújtását.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
394/2010.(IX .30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Humán-Innov Kft.  által meghirdetett települési rendezvények, programok 
támogatására kiírt pályázati felhívásra. 

 
A program 2011. júliusi városnapi rendezvénysorozat keretén belül lehetővé teszi a 
szabadidő hasznos eltöltését, melynek költsége bruttó 8.000,- Ft pályázati részvételi 
díj, melyet a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza az igazgatási irodavezetőt a pályázat határidőre 
történő benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  
Határidő:  2010. november 15. – pályázat benyújtása 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület nevében Váradi 
Károly a DSE elnöke azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a sportöltöző 
emeletén lévő társalgót be szeretné rendezni, ehhez kéri a testület támogatását. A kérelem 
nem további támogatás kéréséről szól, hanem a jóváhagyott támogatás egy részének 
lemondásáról, az így felszabadult előirányzat eszközbeszerzésre irányulna.  
A berendezés várható értéke 600.000,- Ft, amelyből 9 db asztal és hozzá 54 db szék, valamint 
fogas kerülne beszerzésre.  
A berendezés forrása két tételből rendeződne: 
A Sportegyesület részére 2010. évre jóváhagyott támogatás 4.000.000,- Ft, ebből a határozati 
javaslat alapján 300.000,- Ft zárolásra kerülne.  
A beszerzés megvalósításához szükséges további 300.000,- Ft-ot a Képviselő-testület az 
általános tartalék terhére biztosít. A beszerzett eszköz az önkormányzat vagyonát növeli.  
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően, 
amely a kérelemmel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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 Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt 
elfogadásra javasolja. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére a 106/2010.(III.25.) Kt. 
határozat alapján jóváhagyott 4.000.000,- Ft támogatásból 300.000,- Ft-ot zároljanak, 
valamint  300.000,- Ft pótelőirányzatot biztosítsanak az általános tartalék terhére kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
395/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Sportegyesület részére a 106/2010.(III.25.) Kt. határozat alapján jóváhagyott 
4.000.000,- Ft támogatásból 300.000,- Ft-ot zárol.  
 
A képviselő-testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodáját, hogy gondoskodjon a 
támogatottal a támogatási megállapodás módosításáról.  
 
A képviselő-testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodájának vezetőjét, hogy a 
módosított támogatás elbírálását követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó 
szerv, a támogatott adatait, valamint, a módosított támogatás összegét a 
kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, valamint a település internetes honlapján. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hogy a 
sportöltöző emeletén lévő társalgó berendezéshez 300.000,- Ft pótelőirányzatot 
biztosít az általános tartalék terhére.  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Sportegyesülettől zárolt 300.000,- Ft-ot átcsoportosítja eszközbeszerzésre.  
A beszerzésre 600.000,- Ft a költségvetésben biztosított.  
 
A Képviselő-testület megbízza a gazdálkodási iroda vezetőjét  a határozatban 
foglaltak szerint járjon el, valamint a  műszaki iroda vezetőjét  az eszközbeszerzés 
lebonyolítására.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:   döntés után azonnal  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szűcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezető terjesztette a testület elé, amely egy támogatási kérelem.  
A polgármester elmondja, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Budapest, Margit 
krt. 44. képviseletében, Nádházy Tamás elnök, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület 
felé, hogy a Budapest Mentőállomás részére a mentéstechnikai eszközeinek megvásárlásához 
anyagi támogatást nyújtson.  A támogatás összegét defibrillátorra és oxylatorra költenék. 
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
A polgármester elmondja, hogy az 5/2010. (II.26.) Költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet 7. sz. mellékletének 11. sorában eredeti előirányzatként 18.845.000,- Ft szerepel, 
melyből rendelkezésre áll még 578.000,- Ft.  
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A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a 
kérelmet megtárgyalta, támogatást nem javasol az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
részére az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való hivatkozással.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az önkormányzat 
szűkös pénzügyi helyzetére való hivatkozással ne nyújtsanak támogatást kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
396/2010.(IX .30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány (képviseletében: Nádházy Tamás elnök, 1027 Budapest, 
Margit krt. 44.) részére támogatást nem tud nyújtani – az önkormányzat szűkös 
pénzügyi helyzetére való hivatkozással – mentéstechnikai eszközök 
megvásárlásához. 

 
A képviselő-testület megbízza a szervezési irodát, hogy az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a testület döntéséről tájékoztassa.  
 
Felelős:  Balogh Csilla jegyző 
Határidő:  2010. október 20.  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Ernyes Csilla pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy pályázati lehetőség nyílik a Környezeti és Energia Operatív Program Helyi 
hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2009-4.2.0/B) kódszámú 
pályázati felhívásra, mely a Téglagyár területén Brikettáló üzem létrehozását célozza meg.  
A pályázat kidolgozására a Képviselő-testület 221/2009.(V.28.) Kt. határozata alapján az 
Infinity Kft-vel (1136 Budapest, Pannónia u. 11. sz.) megkötött szerződés szerint került sor.  
Jelen pályázati konstrukció keretében a Téglagyár területén lévő volt Présház felújítása, 2 db 
tároló szín zárttá tétele, brikettáló gépsor beszerzése, illetve egy homlokrakodó beszerzése 
valósulna meg.    
A pályázathoz szükséges költségbecslések elkészültek, az egyes tevékenységekhez 
kapcsolódóan az árajánlatokat megkérték (megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 
felújítási munkálatok, gépsor beszerzés, homlokrakodó beszerzés, PR, közbeszerzés 
lebonyolítása, könyvvizsgálat), így a program összköltsége 132.935.894,- Ft.  
A pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 
maximum 60 %-a, ebből adódóan az önkormányzatnak 40 %-ot, azaz 53.174.358,- Ft saját 
erőt a pályázat sikeres megvalósításához szükséges biztosítania.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
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Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a pályázat 
benyújtásával egyetért.  
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 pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozattal a pályázat benyújtása mellett 
dönt: 
 

Határozat: 
397/2010.(IX .30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Környezeti és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2009-4.2.0/B) kódszámú pályázati 
felhívásra, mely a Téglagyár területén Brikettáló üzem létrehozását célozza meg.  
 
A program megvalósításának összköltsége 132.935.894,- Ft, melyhez az 
önkormányzat 79.761.536,- Ft (60 %) támogatást igényel, és a szükséges 40 %-os 
önerőt, azaz 53.174.358,- Ft-ot a 2010. évi költségvetésben a fejlesztési céltartalék 
jogcímén biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a műszaki irodát a pályázat elkészítésével és 
határidőre történő benyújtásával.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő: 2010. december 31. - a pályázat benyújtása 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Hosszú Szilvia pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy az önkormányzata 2009. november 16-án pályázatot nyújtott be a Körös-
Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez, mint közreműködő szervezethez „Dévaványa 
Helytörténeti Kiadványának elkészítése” címmel. A pályázatot a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 2010. július 28-án támogatásra érdemesnek ítélte.  
A támogatási összeg a nettó kiadás 100 %-a, azaz 3.541.000,- Ft. A projekt keretében 
lehetőség van nyomdai munkálatok elszámolására, melynek támogatási összege nettó 
1.941.000,- Ft. 
Az említett tételre helyi beszerzési eljárás során három cégtől kértek árajánlatot. A megadott 
határidőig: 2010. szeptember 10. 10 óráig mind a három cég megküldte árajánlatát az alábbi 
tartalommal:  

Nyomdai munkálatok: 
1) Földesi és Társa Bt. (5510 Dévaványa, Hajós út 52.) 

Ajánlati ár összesen (nettó):    1.941.000,- Ft 
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
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2) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Kossuth út 38.) 
Ajánlati ár összesen (nettó):    2.010.000,- Ft 

Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
 

3) Dürer Nyomda Kft. (5700 Gyula, Jókai u. 5-7.) 
Ajánlati ár összesen (nettó):    2.370.000,- Ft 

Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
 
Az ajánlatok elbírálása után javasolják a beérkezett ajánlatok közül a Földesi és Társa Bt. 
85510 Dévaványa, Hajós út 52.) 1.941.000,- Ft nettó áras árajánlatát kiválasztani a tárgyban 
forgó nyomdai munkálatokra vonatkozóan. 
A polgármester megadja a szót Földesi Zoltán képviselő részére.  
Földesi Zoltán képviselő – bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 14. § (2) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy Földesi Zoltán képviselőt a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. (Földesi és Társa Bt. ügyvezetője.) 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
398/2010.(IX .30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 
alapján – Földesi Zoltán képviselőt személyes érintettsége miatt, – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében – 
a döntéshozatalból kizárja.   
 
Felelős: Pap Tibor polgármester   
Határidő:  azonnal  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért 
azzal, hogy Földesi és Társa Bt-t bízzák meg a nyomdai munkálatokkal. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a nyomdai munkálatokkal a Földesi és Társa Bt-t bízzák meg kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   
 

Határozat: 
399/2010.(IX.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Dévaványa 
Helytörténeti kiadványának elkészítése” című pályázat nyomdai munkálatokra 
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vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül Földesi és Társa Bt. (5510 Dévaványa, 
Hajós út 52.) 1.941.000,- Ft nettó áras árajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel megkötendő 
szállítási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos – 2011.12.31. – a projekt befejezése    
 
  
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő előterjesztés kapcsolódik az előzőhöz, 
amelyet szintén Hosszú Szilvia pályázatíró referens terjesztett a testület elé.  
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2009. november 16-án pályázatot nyújtott 
be a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez, mint közreműködő szervezethez 
„Dévaványa Helytörténeti Kiadványának elkészítése” címmel. A pályázatot a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal 2010. július 28-án támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási 
összeg a nettó kiadás 100 %-a, azaz 3.541.000,- Ft. A projekt keretében lehetőség van 
Kiadványanyag készítésére, melynek támogatási összege nettó 1.600.000,- Ft. 
A kiadási tételre a helyi beszerzési eljárás során három cégtől kértek árajánlatot. A megadott 
határidőig, 2010. szeptember 10. 10 óráig mind a három cég megküldte árajánlatát az alábbi 
tartalommal:  

Kiadványanyag készítés: 
1) Renatur 2005 Környezet- és természetvédelmi szolgáltató Bt. (2000 Szentendre, 

Frangepán utca 16.) 
Ajánlati ár összesen (nettó):     1.212.000,- 

 Teljesítési határidő: igazodnak a megkötött szerződéshez. 
2) Dr. Erdész Ádám Igazgató Úr, Békés Megyei Levéltár (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) 

Ajánlati ár összesen (nettó):     1.600.000,- 
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
3) Múzeumpártoló Kiemelten Közhasznú Közalapítvány (5510 Dévaványa, 

Széchenyi u. 8.) 
Ajánlati ár összesen (nettó):     1.750.000,- 

Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
 

Az ajánlatok elbírálása során a következők állapíthatóak meg: 
Renatur Bt. referenciái, alkalmazott módszerei és szerkesztőbizottsági összetétele alapján 
főként geológiai, természetföldrajzi területen érintett, így nem biztosított egy komplex 
monográfia összeállítása. Ennek alapján Dr. Erdész Ádám és a Múzeumpártoló Közalapítvány 
ajánlata javasolt összehasonlításra. 
A fentiek alapján a beérkezett ajánlatok közül javasolják Dr. Erdész Ádám (5700 Gyula, 
Petőfi tér 3.) 1.600.000,- Ft összegű ajánlatát kiválasztani a tárgyban forgó kiadványanyag 
elkészítésére vonatkozóan.  
A polgármester megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére. 
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője – 
elmondja, a képviselő-testület 2004. március 25-én megtartott ülésén a Dévaványáról szóló 
monográfia  megjelentetése mellett döntött. Ezen időszaktól kezdődően folynak az előkészítő 
munkálatok. Elmondja, hogy a sikeres pályázat lehetővé teszi a monográfia megjelentetését.  
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Az intézményvezetője elmondja, nem biztos abban, hogy ezt a nagy és összetett feladatot a 
Renatur Bt. el tudja végezni. 
Az intézményvezető elmondja, hogy a Múzeumpártoló Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 
ajánlata sem magas, de az a meglátása, hogy az alapítvány tagjai nem rendelkeznek elegendő 
tapasztalattal e témában.   
Az intézményvezető Dr. Erdész Ádámot a Békés Megyei Levéltár igazgatóját javasolja 
megbízni a feladattal, hiszen nagyon sok ilyen jellegű munkát végzett, tapasztalattal 
rendelkezik ezen a területen.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Burainé Murányi Magdolnának az elmondottakat.  
Elmondja, a bírálat során felmerült az a kérdéssor, amiről az intézményvezető szólt, ezért 
kiegészítő információkat kértek. Az információkból kiderült, hogy a Renatur Bt. eddigi 
munkáit geológiai, illetve természetföldrajzi területen végezte. Elmondja, hogy komplex 
monográfiát egyet sem készítettek, nem is rendelkeznek olyan szakemberrel, aki ilyet 
végezhetne. Elmondták, hogy a feladatokat (levéltári gyűjtés stb.) helyiekkel végeztetnék el, 
az ajánlatuk csak a szerkesztésre vonatkozik. Az elmondottakból úgy látszik, hogy a 
legolcsóbb ajánlat lenne a legdrágább és színvonalában sem biztos, hogy megfelelő lenne. 
A polgármester megadja a szót Földesi Zoltán képviselő részére.  
Földesi Zoltán képviselő – elmondja, hogy minél több embert meg kell szólítani, akik részt 
tudnak venni a monográfia összeállításában. Fontos, hogy legyen olyan ember, aki szakmai 
kontrolt gyakorol, ami könyvkiadásnál nagyon lényeges tényező. 
A képviselő Dr. Erdész Ádám ajánlatát javasolja elfogadni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja, hogy a szakmai munka nagyon fontos, ezért javasolja, hogy Dr. Erdész Ádámot 
bízzák meg a feladattal.  
Tudomása szerint Burainé Murányi Magdolna ezt a témát is alaposan körbejárta, sok helyi 
szakembert megkeresett annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a monográfia 
elkészítéséhez.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője – 
elmondja, hogy több emberrel vette fel a munkakapcsolatot.  
Elmondja, hogy az önkormányzati koordinátor Hosszú Szilvia, a munkálatokat Burainé 
Murányi Magdolna fogná össze, Dr. Erdész Ádám lenne a monográfia felelős szerkesztője. 
Szabó Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató lektorálná a könyvet. Elmondja, hogy sok 
ember segítségére számítanak még a munkálatok során pl. Hajdu József, Tolnai Gábor, 
Földesi Zoltán, Béres János, Tóth Istvánné, Váradi Andrásné, Baloghné Berényi Erzsébet, 
Móczár István, Marsi István, Szél Antal, Hegyi Klára, Pap Tibor és még sorolhatná. 
Elmondja, hogy próbálták lefedni a bizonyos történeti korokat, feladatokat, amelyeket a 
monográfiában szerepeltetni szeretnének.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Burainé Murányi Magdolnának az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több 
hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy „Dévaványa Helytörténeti kiadványának elkészítése” című pályázat 
kiadványanyag készítésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül Dr. Erdész Ádám  
1.600.000,- Ft-os nettó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
400/2010.(IX .30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Dévaványa 
Helytörténeti kiadványának elkészítése” című pályázat kiadványanyag készítésére 
vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül Dr. Erdész Ádám  (5700 Gyula, Petőfi Tér 
3. sz.) 1.600.000,- Ft-os nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 
 
 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel megkötendő 
szállítási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos – 2011.12.31. – a projekt befejezése    

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület 2010. szeptember 23-án 
megtartott ülésén a 381/2010.(IX.23.) számú Képviselő-testületi határozatában jóváhagyta a 
Dévaványa, Hunyadi u. 110. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati 
hirdetményt. A hirdetmény a Szuperinfó 2010. szeptember 25-ei számában jelent meg. A 
hirdetményben megjelölt pályázati ajánlat benyújtásának határidejéig, azaz 2010. szeptember 
29. 14.00 óráig egyetlen ajánlat érkezett.  

Az ajánlattevő neve, székhelye:  
Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium  
5630 Békés Hőzső u. 39. sz. 

A pályázó által megajánlott fizetendő bérleti díj mértéke 18.000,- Ft/hó + ÁFA, azaz 22.500,- 
Ft/hó. A pályázatban szereplő műszaki alkalmassági igazolás alapján az intézmény alapító 
okirata szerint jogosult „fodrászat, szépségápolás” szakágazati alaptevékenység ellátására. 
Megfelel még a pályázati hirdetményben szereplő elbírálási prioritás második szempontjának 
is, mely szerint pályázó közérdekű feladatot lát el. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a 
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény pályázó részére adják bérbe a Dévaványa, Hunyadi u. 
110. szám alatti ingatlanból az üzlethelyiséget, 18.000,- Ft/hó + ÁFA, azaz 22.500.- Ft/hó 
bérleti díj ellenében 2010. október 1-ével határozatlan időre. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
401/2010.(IX .30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farkas Gyula 
Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Kollégium (5630 Békés, Hőzső u  39. sz.) pályázó részére 
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a tulajdonát képező Dévaványa, Hunyadi u. 110. szám alatti 2142 hrsz-ú ingatlanból 
59,45 m2 üzlethelyiséget 18.000,- Ft/hó + ÁFA azaz 22.500,- Ft/hó bérleti díj 
ellenében 2010. október 1-ével határozatlan időre bérbe adja.  
 
Megbízza a polgármestert a bérbeadási szerződés aláírásával és a terület 2010. 
október 1-vel történő átadásával. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: 2010. október 1. 
 
 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek a bejelentése?  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a képviselő-testület az elmúlt évben vásárolt 
800.000,- forint összegben tüzifát. Javasolja, hogy az idei évben 500.000,- forint értékben 
vásároljanak a rászorulók megsegítésére.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselő javaslatát a szeptember 23-án 
megtartott rendkívüli ülésen már tárgyalták, ahol arról volt szó, hogy a választásokat követően 
megalakuló képviselő-testület, illetve bizottság hozzon döntést.  
Szó volt arról is, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0,9 hektár nagyságú erdőterületet 
erre a célra lehetne hasznosítani, valamint csatorna partokat és Dombri területen lévő fákat is 
meg lehetne ritkítani, mivel ebben az esetben az önkormányzati tulajdonú tüzifa állna 
rendelkezésre és nem kellene megvásárolni. 
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – elmondja, az utóbbi időben elterjedt a településen, hogy a 
felújított tornateremben a sportolni vágyóknak nem lesz lehetőségük a testmozgásra. A 
képviselő beszélt az intézmény igazgatójával, aki elmondta, hogy október 4-től a sportolni 
vágyók igénybe vehetik a tornatermet a korábbi feltételek mellett. A képviselő kéri a 
sportolókat, hogy vigyázzanak a felújított épületre.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az intézmény biztosítja az épület őrzését 
közfoglalkoztatás keretében.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés nem hangzott el. 
A polgármester megköszöni a jegyzőnek, az alpolgármesternek, a képviselőknek a négy éves 
ciklusban végzett munkát. Elsőként a jegyző részére ad át egy ajándékot (emléklapot), majd 
azt követően az alpolgármester és a képviselők részére. 
Úgy gondolja, hogy a négy év munkája nem múlt el nyomtalanul a városban, hiszen nagyon 
sok olyan érték teremtődött, amire az utánuk következők is úgy fognak visszaemlékezni, hogy 
a 2006-2010. év között dolgozó képviselők munkáját őrzi. Abban bíznak, hogy az utánuk 
jövők még többet tesznek a település érdekében, hiszen ez mindenkinek az érdeke, leginkább 
a dévaványai lakosoké.  
Balogh Csilla jegyző – megköszöni a polgármesternek a négy év alatt végzett városvezetői 
munkáját, a polgármesteri hivatal irányításában végzett együttműködést is. Az ajándékot 
szeretettel adja át részére.  
Pap Tibor polgármester – a testület nevében megköszöni a lakosságnak az áldozatvállaló 
képességét azt, hogy támogatta az önkormányzati munkát. 
A polgármester bízik abban, hogy a 2010. október 3-ai választáson minél nagyobb számban 
vesznek részt, és adják le voksaikat. 
Köszöni a figyelmet, valamint a négyéves munkát.  
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A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek a bejelentése a zárt ülés megkezdése 
előtt?  
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 ügyek elbírálásának, valamint vezetői megbízatás adása érdekében.  
 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
 
 
A zárt ülés anyaga az I-1/3-11/2010. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-8. 
oldallal bezárólag.  
 
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1830 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor       Balogh Csilla  
polgármester       jegyző 
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