
I-1/2-22/2010. ikt.sz. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én 
megtartott alakuló ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
dr. Ágoston Sándor  képviselő  
Kiss Károly   képviselő  
Nyuzó Marietta  képviselő 
Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 
Séllei Zsigmond  képviselő  
Dékány József  képviselő 
Balogh Csilla   jegyző 
Valánszki Róbert  aljegyző 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
 
Meghívottak: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, Szűcsné Horváth 
Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Dr. Kulcsár László 
ügyvéd, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Tóth Erika a Farkas Gyula 
Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Erdeiné Mucsi Márta a József Attila 
Művelődési Ház intézményegység vezetője, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Szlovák Zsolt rendőr hadnagy, őrsparancsnok, Balogh 
Zsigmond jelölt bizottság nem képviselő tagjának, Kissné Varga Teréz jelölt bizottság nem 
képviselő tagjának, Németi József jelölt bizottság nem képviselő tagjának, Földi Zoltán jelölt 
bizottság nem képviselő tagjának, Dr. Demeter Erzsébet jelölt bizottság nem képviselő 
tagjának, Takácsné Papp Éva jelölt bizottság nem képviselő tagjának, Erdős Csaba jelölt 
bizottság nem képviselő tagjának, a lakosság részéről 1 fő. 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – megnyitja a képviselő-testület alakuló ülését.  
Üdvözli a Képviselő-testület tagjait, Pap Tibor polgármestert, Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, a vendégként meghívottakat és a tévé képernyője előtt lévő 
dévaványai érdeklődő lakosokat.   
 
A korelnök megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
9 fő. 
 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására.  
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Napirendi javaslat: 
1. A választásról szóló tájékoztatás. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke  
 

2. A megbízólevelek átadása. 
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 
3. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  
 

4. A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása.  
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 
5. A polgármesteri program ismertetése. 

Előadó: Pap Tibor polgármester 
 

6. Az alpolgármester megválasztása (titkos szavazással). 
Javaslattevő: Pap Tibor polgármester, a titkos szavazást levezeti a képviselő-testület 
tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottság. 

 
7. Az alpolgármester eskütétele, az esküokmány aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  
 

8. A polgármester illetménynek megállapítása. 
Előadó: dr. Ágoston Sándor korelnök 

 
9. A polgármester költségátalányának megállapítása. 

Előadó: dr. Ágoston Sándor korelnök 
 

10. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
Javaslattevő: Pap Tibor polgármester 
 

11. Az önkormányzati bizottsági tagok megválasztása. 
Előadó: Pap Tibor polgármester 
 

12. A bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütétele, az esküokmányok aláírása. 
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 
13. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat és a hatályos önkormányzati 

rendeletek felülvizsgálatára. 
Előadó: Pap Tibor polgármester 

 
14. Bejelentések 

 
dr. Ágoston Sándor  korelnök – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy 
indítványozzák-e egyéb önálló napirend megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
406/2010.(X.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. október 14-én tartandó 
alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. A választásról szóló tájékoztatás. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke  
 

2. A megbízólevelek átadása. 
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 
3. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  
 

4. A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása.  
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 
5. A polgármesteri program ismertetése. 

Előadó: Pap Tibor polgármester 
 

6. Az alpolgármester megválasztása (titkos szavazással). 
Javaslattevő: Pap Tibor polgármester, a titkos szavazást levezeti a képviselő-testület 
tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottság. 

 
7. Az alpolgármester eskütétele, az esküokmány aláírása. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  
 

8. A polgármester illetménynek megállapítása. 
Előadó: dr. Ágoston Sándor korelnök 

 
9. A polgármester költségátalányának megállapítása. 

Előadó: dr. Ágoston Sándor korelnök 
 

10. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
Javaslattevő: Pap Tibor polgármester 
 

11. Az önkormányzati bizottsági tagok megválasztása. 
Előadó: Pap Tibor polgármester 
 

12. A bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütétele, az esküokmányok aláírása. 
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő  

 
13. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat és a hatályos önkormányzati 

rendeletek felülvizsgálatára. 
Előadó: Pap Tibor polgármester 

 
14. Bejelentések 



 4

1. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – megkéri Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság 
elnökét tájékoztatójának megtartására. 
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – köszönti a polgármestert, a 
jegyzőnőt, a képviselő-testület tagjait és valamennyi jelenlévőt.  
A Helyi Választási Bizottság elnöke elmondja, hogy 2010. október 3-án lezajlottak a helyi 
önkormányzati képviselő és polgármester választások. Ugyanezen a napon került sor a cigány 
kisebbségi önkormányzat tagjainak megválasztására. 
A Helyi Választási Bizottság minősítése alapján a településen a választás törvényes és 
eredményes volt. A választási eljárás ellen kifogás, illetve a Választási Bizottság eredményt 
megállapító döntése ellen fellebbezés a törvényes határidőn belül nem érkezett. 
A 2010. évi önkormányzati választáson 4 polgármester jelölt indult, Földi Imre független 
jelölt, Novák Imre FIDESZ-KDNP jelölt, Nyuzó Marietta független jelölt és Pap Tibor 
független jelölt.  
A választáson Földi Imre 376 érvényes szavazatot (14,12 %), Novák Imre 972 érvényes 
szavazatot (36,50 %), Nyuzó Marietta 323 érvényes szavazatot (12,13 %), Pap Tibor pedig 
992 érvényes szavazatot (37,25 %) kapott. A megválasztott polgármester Pap Tibor független 
jelölt lett. 
 A Szavazatszámláló Bizottságokba 3 párt, a FIDESZ-KDNP, az MSZP és a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom is delegált tagokat. 
A Helyi Választási Bizottság elnöke elmondja, hogy október 3-án a település 6.625 
választópolgárából 2.746 fő ment el szavazni, ez 41,45 %-os megjelenési arányt jelent, amely 
a 4 évvel ezelőtti választáshoz képest mindössze 0,08 %-kal volt kevesebb, akkor ugyanis 
41,53 %-os volt a részvételi arány. 
A 2010. évi önkormányzati választáson 31 képviselő-jelölt indult, amely több, mint amennyi a 
2006. évi választáson volt, akkor ugyanis 29 jelölt indult. A település nagyságát figyelembe 
véve 8 képviselő került megválasztásra. A képviselő-jelöltek közül 18-an független jelöltként, 
6-an FIDESZ-KDNP jelöltként, 5-en JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
jelöltként, és 2-en MSZP jelöltként indultak. 
A Képviselő-testületbe 4 független jelölt, 3 FIDESZ-KDNP jelölt, és 1 Jobbikos jelölt jutott 
be. 
A választáson legtöbb szavazattal bekerült képviselő 1.299 szavazatot kapott, a legkisebb 
szavazatszám, amellyel még mandátumot lehetett szerezni 642 szavazat volt. 
A megyei közgyűlésbe településünkről nem került be képviselő. 
A Helyi Választási Bizottság elnöke megköszöni a figyelmet.  
dr. Ágoston Sándor korelnök – a jelenlévők nevében megköszöni Dr. Hegedűs Istvánnak a 
választásról szóló tájékoztatást.  
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – megkéri Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy a polgármesternek és a megválasztott 8 fő települési képviselőnek adja át a 
megbízóleveleket.  
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – gratulál a polgármesternek és a 
megválasztott 8 fő települési képviselőnek és részükre átadja a megbízóleveleket, sok sikert 
kívánva az elkövetkező munkájukhoz.  
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3. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a képviselők 
eskütétele, az esküokmányok aláírása. 
A korelnök megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke részére.  
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a 
jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 
Felkéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani: 
 
Az eskü szövege: 
„Én, …………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 

– Eskütétel – 
 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 
képviselők a törvényben meghatározott esküt letették. 
A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a képviselőket az esküokmányok, valamint az 
eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  
(A képviselők az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.) 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a polgármester 
eskütétele, az esküokmány aláírása. 
A korelnök megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke részére.  
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a jelenlévők 
az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 
Felkéri Pap Tibor polgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani: 
 
Az eskü szövege: 
„Én, Pap Tibor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
– Eskütétel – 
 
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 
polgármester a törvényben meghatározott esküt letette. 
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A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a polgármestert az esküokmány, valamint az 
eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  
(A polgármester az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírta, amely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
Schmitt Pál Köztársasági Elnök Úr videó üzenetének lejátszására kerül sor, amelyben 
köszönti az alakuló önkormányzatok polgármestereit és a képviselő-testületek megválasztott 
tagjait.  
(Az üzenet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
5. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – rátér az ötödik napirend megtárgyalására, amely a 
polgármesteri program ismertetése.  
Megkéri Pap Tibor polgármestert, ismertesse a testülettel polgármesteri programját.  
Pap Tibor polgármester – ismételten gratulál a megválasztott képviselő-testületnek.  
Ismerteti a programját, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A program ismertetését követően a polgármester megköszöni a jelenlévők figyelmét.  
dr. Ágoston Sándor korelnök – megköszöni Pap Tibor polgármesternek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testület tagjait. 
Kéri aki egyetért a polgármesteri programmal, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozattal elfogadja a polgármesteri programot: 
 

Határozat: 
407/2010.(X.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2010-2014. 
választási ciklusra vonatkozó polgármesteri programját jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
 
 
6. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására.  
A korelnök megadja a szót Pap Tibor polgármester részére, hogy az alpolgármester 
személyére tegyen javaslatot.  
Pap Tibor polgármester – a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség betöltésére 
Novák Imre képviselőt javasolja az elkövetkezendő négy évre megválasztani. 
dr. Ágoston Sándor korelnök – megkérdezi Novák Imrét, hogy kedvező képviselő-testületi 
döntés alapján vállalja-e a tisztséget? 
Novák Imre képviselő – igen, kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja a társadalmi 
megbízatású alpolgármesteri tisztséget.  
dr. Ágoston Sándor korelnök –  megadja a szót Novák Imre képviselő részére.  
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Novák Imre képviselő – bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 14. § (2) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
dr. Ágoston Sándor korelnök – szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy Novák Imrét a döntéshozatalból zárják ki kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag  9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
408/2010.(X.14.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 
alapján – Novák Imre képviselőt személyes érintettsége miatt, – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében – 
a döntéshozatalból kizárja.   
 
Felelős: dr. Ágoston Sándor korelnök   
Határidő:  azonnal  

 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során 
Novák Imre képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
409/2010.(X.14.)Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során Novák Imre 
képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.  

 
Felelős:  - 
Határidő:  azonnal 

 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – javasolja, hogy a  képviselő-testület tagjai sorából hozzanak 
létre szavazatszámláló bizottságot, amely a titkos szavazást lebonyolítja. 
A korelnök a szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Nyuzó Marietta képviselőt, a 
bizottság tagjainak Dékány József képviselőt, Földi Imre képviselőt, valamint Kanó József 
képviselőt. 
A korelnök megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 
Megállapítja, hogy javaslat nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnöke 
Nyuzó Marietta képviselő legyen, tagjai pedig Dékány József képviselő, Földi Imre képviselő, 
valamint Kanó József képviselő kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
410/2010.(X.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester személyének 
megválasztására a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló bizottságot hoz 
létre, amely a titkos szavazást lebonyolítja. 
A szavazatszámláló bizottság elnöke:   Nyuzó Marietta képviselő 
A szavazatszámláló bizottság tagjai:  Dékány József képviselő 

Földi Imre képviselő 
Kanó József képviselő  
 

A képviselő-testület megbízza a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolításával.  
 
Felelős:  Nyuzó Marietta bizottság elnöke 
Határidő:  azonnal 

 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök –  megkéri a képviselő-testület tagjai sorából létrehozott 
szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolításával. 
A korelnök a szavazás idejére szünetet rendel el.  
Az elrendelt szünet alatt a szavazólapot készítsék el és a titkos szavazást bonyolítsák le.  
Nyuzó Marietta a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
szavazólap elkészült, amelyre Novák Imre neve került fel és kiosztja a 8 képviselő részére.  
A bizottság elnöke megkéri a képviselőket, hogy a részükre kiadott szavazólapot töltsék ki és 
a szomszéd helyiségben elhelyezett urnába dobják be.  
 
A szavazás lebonyolítása folyamatban van.  
 
A szavazás lebonyolításra került.  
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – megkéri Nyuzó Mariettát a szavazatszámláló bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a szavazás eredményét.  
Nyuzó Marietta a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a  
képviselő-testület tagjaiból létrehozott titkos szavazást lebonyolító  szavazatszámláló 
bizottság az alpolgármester-jelölt nevét tartalmazó szavazólapokat elkészítette és a jelenlévő 8 
fő önkormányzati képviselőnek a szavazás lebonyolítása előtt átadta. 
A titkos szavazás lebonyolítására a tanácskozó terem melletti 17. számú irodában lezárt urnát 
helyeztek el, melynek üres voltáról a bizottság tagjai együttesen meggyőződtek.  
A szavazás megtörténte után a bizottság tagjai az urnát közösen felbontották, a 
szavazólapokat megszámolták és az alábbi szavazati eredményt állapították meg: 
Novák Imre    8 érvényes szavazatot kapott. 
Az érvénytelen szavazatok száma:     0 
A titkos szavazást követően a bizottság elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 
szavazattal Novák Imrét alpolgármesternek megválasztotta. 
Egyúttal gratulál a bizottság nevében az alpolgármesternek.  
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dr. Ágoston Sándor korelnök – a szavazás eredményének megismerését követően ismerteti a 
Képviselő-testület határozatát, mely szerint 8 szavazattal, ellenszavazat nélkül Novák Imre 
képviselőt választotta az alpolgármesteri tisztségre.  
 

Határozat: 
411/2010.(X.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 8 
szavazattal, 0 ellenszavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek Novák 
Imrét megválasztotta 2010. október 14-től. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A szavazólapok a jegyzőkönyv eredeti példányához vannak csatolva.   
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – gratulál az alpolgármesternek a megválasztásához és jó 
munkát kíván részére.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni a polgármester és a képviselő-testület bizalmát. 
Ahogyan az elmúlt időszakban is tette a következő időszakban is aktív, hasznos tagja kíván 
lenni a képviselő-testületnek. Az eskühöz híven igyekszik pártatlanul tenni a dolgát. Még 
egyszer megköszöni a bizalmat. A polgármesternek és a képviselőknek az elkövetkezendő 
négy évre jó munkát kíván. 
dr. Ágoston Sándor korelnök – megköszöni Novák Imre alpolgármesternek az 
elmondottakat.  
 
 
7. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – rátér a hetedik napirendi pontra, amely az alpolgármester 
eskütétele, az esküokmány aláírása. 
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a 
jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 
Felkéri Novák Imre alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani: 
 
Az eskü szövege: 
„Én, Novák Imre esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
– Eskütétel – 
 
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy az 
alpolgármester a törvényben meghatározott esküt letette. 
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A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri az alpolgármestert az esküokmány, valamint az 
eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  
(Az alpolgármester az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírta, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
8. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – rátér a nyolcadik napirendi pontra, amely a polgármester 
illetménynek megállapítása. 
A korelnök megadja a szót Pap Tibor polgármester részére.  
Pap Tibor polgármester – bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 14. § (2) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
dr. Ágoston Sándor korelnök – szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy Pap Tibor polgármestert a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
412/2010.(X.14.) Kt.hat. 

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

 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – elmondja, hogy a képviselő-testületnek alakuló ülésén kell 
döntést kell hozni a polgármester illetményéről. 
Elmondja, hogy a képviselő-testület a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 
illetményét a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdés 
szerint megállapított illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) 
bekezdésében meghatározott szorzószámok szorzataként összegszerűen állapítja meg.  
Az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás 
figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg.  
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 71. §-a a 
köztisztviselők illetményalapját 38.650,- Ft-ban határozta meg. 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott szorzó 
számok Dévaványa Város Önkormányzat tekintetében:  

– körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén:      12, 5  -  13, 5  
A polgármester illetményének a választást követően megállapított összege a megválasztását 
megelőző polgármesteri illetménye összegénél nem lehet kevesebb (1994. évi tv. 4/A. § (3) 
bekezdés).  
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A képviselő-testület a 26/2008.(I.31.) Kt. határozatában a jogszabályi keretek figyelembe 
vételével a foglalkoztatási jogviszonyban álló  polgármester illetményét  12,9  szorzószám 
alkalmazásával  498.600,- Ft összegben állapította meg. 
Arra tesz javaslatot, hogy a polgármester illetménye a korábbi illetményének megfelelő 
összegben 498.600,- Ft-ban kerüljön megállapításra. 
A korelnök megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy Pap Tibor polgármester illetményét 2010. október 3-tól bruttó 
498.600,- Ft/hó összegben állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
413/2010.(X.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pap Tibor polgármester 
illetményét 2010. október 3. napjától bruttó 498.600,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Képviselő-testület megbízza a gazdálkodási irodát, hogy a döntés végrehajtásáról 
gondoskodjon.  
 
Felelős:    Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző 
Határidő: értelem szerint  
 

 
9. Napirendi pont 
 
dr. Ágoston Sándor korelnök – rátér a kilencedik napirendi pontra, amely a polgármester 
költségátalányának megállapítása. 
A korelnök megadja a szót Pap Tibor polgármester részére.  
Pap Tibor polgármester – bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 14. § (2) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
dr. Ágoston Sándor korelnök – szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy Pap Tibor polgármestert a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
414/2010.(X.14.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 
alapján – Pap Tibor polgármestert személyes érintettsége miatt, – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében – 
a döntéshozatalból kizárja.   
 
Felelős: dr. Ágoston Sándor korelnök   
Határidő:  azonnal  
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dr. Ágoston Sándor korelnök – elmondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §-a  alapján a  polgármesternek a polgármesteri 
tisztség ellátásával összefüggő általa előlegezett felmerült  kiadásait  meg kell téríteni.  
A polgármesternek két lehetőség közül kell választania: 

• vagy a számlával igazolt, szükséges költségei megtérítését, 
• vagy a költségátalány megállapítását.  
 

 A számlával igazolt, szükséges költségeinek megtérítésére a törvény tételes meghatározást 
nem tartalmaz. A szükséges költségek megtérítésére a polgármester csak akkor jogosult, ha 
ezeket a képviselő-testület előzetesen jóváhagyta. 
A polgármester a költségátalány megállapítását kéri annak mértékéről a képviselő-testület a 
köteles határozatot hozni, amely a polgármester illetményének a 20-30 %-ának megfelelő 
összeg lehet.  Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot a polgármestert a 
képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány törvényben 
meghatározott minimális összege (20 %) illeti meg.  
Elmondja, hogy 2010. január 1-jétől megváltoztak a költségtérítésre vonatkozó személyi 
jövedelemadó szabályok, így adóköteles jövedelemnek minősül az alábbiak szerint: 
 A nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve, ha a 
magánszemély névre szóló számlával igazol a tisztséggel összefüggő kiadásokat, 10 % 
igazolás nélkül elszámolható költséghányad alkalmazására nincs lehetőség.  
A polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségként elszámolható kiadások a 
követezők: (szja. tv. 3. sz. melléklet 25. pontja)  
A korelnök tájékoztatja a testületet, hogy korábban a polgármester a költségei megtérítésére a 
költségátalány megállapítását választotta, amelynek mértéke a polgármester illetményének 30 
%-nak megfelelő összeg.   
Javasolja, hogy a mérték és ennek megfelelően az összeg (149.580,- Ft/hó) is maradjon 
azonos az eddigiekkel.  
A korelnök megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy Pap Tibor polgármester költségátalányát 2010. október 3-tól 
149.580,- Ft/hó összegben állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
415/2010.(X.14.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére a 
polgármesteri tisztség ellátásával összefüggésben felmerült költségei megtérítésére 
az illetménye 30 %-ának megfelelő összegű költségátalányt állapít meg 2010. 
október 3. napjától, amely összegszerűen 149.580,- Ft/hó.   
 
Képviselő-testület megbízza a gazdálkodási irodát, hogy a döntés végrehajtásáról 
gondoskodjon.  
 
Felelős:       Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző  
Határidő:  értelem szerint 
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10. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a tizedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – 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 Novák Imrét a döntéshozatalból zárják ki kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
416/2010.(X .14.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 
alapján – Novák Imre 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 – elmondja, hogy a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére tiszteletdíjat állapít meg a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  4. 
§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját. 
Az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás 
figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg.  
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 71. §-a 
köztisztviselők illetményalapját 38.650,- Ft-ban határozta meg. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a törvény szerinti legmagasabb 
szorzószám 6,5 és illetményalap figyelembe vételével: 251.225,- Ft/hó 
Megjegyzi, hogy a 30/2010.(I.31.) Kt. határozat alapján 2008. január 1-től 165.600,- Ft/hó az 
alpolgármester tiszteletdíja.                        
Elmondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) és (2) bekezdésben 
foglaltaknál kisebb összegben csak akkor állapítható meg, ha ilyen irányú kérelmet írásban az 
alpolgármester előterjeszt. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó  
251.000,- Ft/hó  összegben állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
417/2010.(X.14.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 251.000,- Ft/hó  összegben állapítja meg 2010. 
október 14-től.  
 
Képviselő-testület megbízza a gazdálkodási irodát, hogy a döntés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző 
Határidő:  értelem szerint 

 
 
 
11. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – a napirend keretében javaslatot tesz a képviselő-testület 
bizottságainak összetételére. 
Elmondja, hogy a megválasztott képviselőkkel ez ügyben egyeztettek az elmúlt hét folyamán, 
így a javaslat elő van készítve döntéshozatalra. A polgármester elmondja, hogy a bizottsági 
külső tagok személyére is született javaslat az egyeztetésen. A polgármester a javasolt 
bizottsági külsőtagokkal személyesen is beszélt az egyeztetést követő napon, hogy a feladatot 
vállalják-e. A javasolt személyek a bizottsági munkában részt kívánnak venni, a jelölést 
elfogadták.  
 
A polgármester ismerteti a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnökére és tagjaira a 
javaslatot: 
 Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság: 

Elnök: Nyuzó Marietta (Dévaványa, Hunyadi u. 50/A.) 
Tagok: Dékány József (Dévaványa, Kossuth u. 35.) 
 Földi Imre (Dévaványa, József A. u. 1.) 
 Kanó József (Dévaványa, Hajós u. 53.) 

 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, javaslata? 
Mivel vélemény, javaslat nem hangzott el szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság összetételével kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a bizottság összetételével.  
 
A polgármester ismerteti a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság 
elnökére, tagjaira és külső tagjaira a javaslatot: 
 
Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság: 

Elnök: Földi Imre (Dévaványa, József A. u. 1.) 
Tagok: dr. Ágoston Sándor (Dévaványa, Széchenyi u. 5.) 
 Kanó József (Dévaványa, Hajós u. 53.) 
 Kiss Károly (Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34.) 
 Séllei Zsigmond  (Bajcsy-Zs. u. 18.) 
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Kültagok: Balogh Zsigmond (Dévaványa, Szederkert u. 22.) 
 Kissné Varga Teréz (Dévaványa, Sas u. 1.) 
 Erdős Csaba  (Dévaványa, Kör u. 5/3.) 

 
Elmondja, hogy a kiküldött anyagban a kültagok között még Erdős Csaba neve nem szerepelt, 
az egyeztetést követően javasolta a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezte.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, javaslata? 
Mivel vélemény, javaslat nem hangzott el szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság összetételével 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a bizottság összetételével.  
 
A polgármester ismerteti az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnökére, tagjaira és 
külső tagjaira a javaslatot: 
 
Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság: 

Elnök: dr. Ágoston Sándor (Dévaványa, Széchenyi u. 5.) 
Tagok: Dékány József (Dévaványa, Kossuth u. 35.) 
 Kanó József (Dévaványa, Hajós u. 53.) 
 Nyuzó Marietta (Dévaványa, Hunyadi u. 50/A.) 
Kültagok: Földi Zoltán (Dévaványa, Jéggyár u. 45.) 
 Németi József  (Dévaványa, Hunyadi u. 76.) 

 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, javaslata? 
Mivel vélemény, javaslat nem hangzott el szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság összetételével kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a bizottság összetételével.  
 
A polgármester ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökére, tagjaira és külső 
tagjaira a javaslatot: 
 
Szociális és Egészségügyi Bizottság: 

Elnök: Kiss Károly (Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34.) 
Tagok: Dékány József (Dévaványa, Kossuth u. 35.) 

  Nyuzó Marietta (Dévaványa, Hunyadi 50/A.) 
 Séllei Zsigmond  (Bajcsy-Zs. u. 18.) 

 Kültagok: Dr. Demeter Erzsébet (Dévaványa, Széchenyi u. 7.) 
  Takácsné Papp Éva  (Dévaványa, Árpád u. 27.) 
   
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, javaslata? 
Mivel vélemény, javaslat nem hangzott el szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételével kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a bizottság összetételével.  
 
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért a bizottságok összetételével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
418/2010.(X.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati bizottságok 
elnökeinek és tagjainak választja az alábbi személyeket: 
 
Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság: 

Elnök: Nyuzó Marietta (Dévaványa, Hunyadi u. 50/A.) 
Tagok: Dékány József (Dévaványa, Kossuth u. 35.) 
 Földi Imre (Dévaványa, József A. u. 1.) 
 Kanó József (Dévaványa, Hajós u. 53.) 

 
Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság: 

Elnök: Földi Imre (Dévaványa, József A. u. 1.) 
Tagok: dr. Ágoston Sándor (Dévaványa, Széchenyi u. 5.) 
 Kanó József (Dévaványa, Hajós u. 53.) 
 Kiss Károly (Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34.) 
 Séllei Zsigmond  (Bajcsy-Zs. u. 18.) 
Kültagok: Balogh Zsigmond (Dévaványa, Szederkert u. 22.) 
 Kissné Varga Teréz (Dévaványa, Sas u. 1.) 
 Erdős Csaba  (Dévaványa, Kör u. 5/3.) 

 
Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság: 

Elnök: dr. Ágoston Sándor (Dévaványa, Széchenyi u. 5.) 
Tagok: Dékány József (Dévaványa, Kossuth u. 35.) 
 Kanó József (Dévaványa, Hajós u. 53.) 
 Nyuzó Marietta (Dévaványa, Hunyadi u. 50/A.) 
Kültagok: Földi Zoltán (Dévaványa, Jéggyár u. 45.) 
 Németi József  (Dévaványa, Hunyadi u. 76.) 

 
Szociális és Egészségügyi Bizottság: 

Elnök: Kiss Károly (Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34.) 
Tagok: Dékány József (Dévaványa, Kossuth u. 35.) 

  Nyuzó Marietta (Dévaványa, Hunyadi 50/A.) 
 Séllei Zsigmond  (Bajcsy-Zs. u. 18.) 

 Kültagok: Dr. Demeter Erzsébet (Dévaványa, Széchenyi u. 7.) 
  Takácsné Papp Éva  (Dévaványa, Árpád u. 27.) 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
  
 
12. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a 12. napirendi pont keretében kerül sor a 
bizottságok nem képviselő tagjainak az eskütételére, valamint az esküokmányok aláírására.  
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A polgármester megadja a szót Dr. Hegedűs István részére.  
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – kéri, hogy a 
jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 
Felkéri a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána 
mondani: 
 
Az eskü szövege: 
„Én, ………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Dévaványa város 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
– Eskütétel – 
 
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 
bizottságok nem képviselő tagjai a törvényben meghatározott esküt letették. 
A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a bizottságok nem képviselő tagjait az 
esküokmányok, valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  
(A bizottságok nem képviselő tagjai az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek 
a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
 
 
13. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a 13. napirendi pontra, amely megbízás adása a Szervezeti és 
Működési Szabályzat, valamint a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. 
A polgármester elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-
testületek az alakuló üléseket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti 
és működési szabályzatukat. 
Indokolt, hogy e feladat megkezdésére a testület már az alakuló ülésen megbízást adjon. Az 
alakuló ülésen történő esetleges SZMSZ módosítás nem helyettesíti az átfogó felülvizsgálatot. 
Az SZMSZ megalkotásához a megyei közigazgatási hivatal külön módszertani ajánlást készít, 
amely alapján a feladatot el kell végezni. 
Elmondja, hogy a hivatal vezetőjével közösen a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottságnak kell 
áttekinteni a szervezeti és működési szabályzatot, hogy mi az, amit még módosítani 
szükséges.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy bízzák meg a jegyzőt és a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottságot az 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának és a hatályos 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
419/2010.(X.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt és a Jogi- 
Igazgatási- Ügyrendi Bizottságot az Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatának és a hatályos önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatával. 
 
Felelős:  Balogh Csilla jegyző 
  Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság 
Határidő:  az alakuló ülést követő féléven belül 
 

 
 
14. napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a 14. napirendi pont megtárgyalására, amely a bejelentéseket 
tartalmazza. 
A polgármester az első bejelentés keretében javasolja megtárgyalni a képviselői 
tiszteletdíjakkal kapcsolatos előterjesztést.  
Elmondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) bekezdése alapján a 
képviselő-testület az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja részére tiszteletdíjat 
állapíthat meg.  
Az elmondottakból következik, hogy a tiszteletdíjak megállapítása nem kötelező. A 
polgármester megjegyzi, hogy 2002. évig a képviselők részére nem volt tiszteletdíj 
megállapítva.  
A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap 
(2010. évben 38.650,- Ft) és az alább meghatározott szorzószám szorzatát: 

- 10.000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó 
önkormányzat esetén a 2,2  

A polgármester elmondja, hogy a jelenleg a képviselői tiszteletdíj (alapdíj) a köztisztviselői 
illetményalap 1,5-szeresében, összegszerűen 57.975,- Ft-ban került megállapításra.  
A törvény értelmében, ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül  
– több bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető. 
Elmondja, hogy jelenleg az alapdíj 30 %-al van növelve, amely összegszerűen 75.368,- Ft. 
A polgármester elmondja, hogy a bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem 
haladó tiszteletdíjban részesíthető, amely jelenleg 19.712,- Ft. 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a törvény által meghatározott maximális 
szorzószám figyelembe vételével (2,2) hogyan alakulnak a képviselői  tiszteletdíjak: 
Képviselői tiszteletdíj (alapdíj x 2,2):                                    85.030,- Ft/hó 
A törvény értelmében, ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül  
– több bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető. 
Összegszerűen a bizottsági tag képviselők maximális  tiszteletdíja :    123.294,- Ft/hó  
A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban 
részesíthető.  
Összegszerűen a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja:                    38.264,- Ft/hó 
A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, illetve bizottsági tagságság 
esetén is legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhető.  
Összegszerűen az elnöki tiszteletdíj:                                                     161.557,- Ft/hó 



 19

A polgármester elmondja, hogy ez ügyben is történt előzetes egyeztetés a képviselőkkel, azt 
javasolták, hogy térjenek el a jelenlegi 1,5-es szorzószámtól és az 1,8-as szorzószámot 
alkalmazzák.  
Javaslat volt még az is, hogy ha a képviselő bizottság tagja, havi tiszteletdíja az alapdíjon felül 
– több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 45 %-a, a bizottságok nem képviselő tagjait a 
bizottsági munkáért az alapdíj 45 %-a, a bizottság elnökét az alapdíjon felül több tisztség, 
illetve bizottsági tagság esetén is az alapdíj 90 %-a illesse meg.   
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az 1,8-as szorzószám figyelembe 
vételével hogyan alakulnak a képviselői  tiszteletdíjak. 

Képviselői tiszteletdíj (alapdíj): szorzószám 1,8                                      69.570,- Ft/hó 
 
A törvény értelmében, ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül  
– több bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető. 
Összegszerűen a bizottsági tag képviselők maximális  tiszteletdíja :     100.877,- Ft/hó  
 
A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban 
részesíthető.  
Összegszerűen a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja:                    31.307,-  Ft/hó 
 
A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, illetve bizottsági tagságság 
esetén is legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhető.  
Összegszerűen az elnöki tiszteletdíj:                                                     132.183,-  Ft/hó 
A polgármester elmondja, amennyiben a képviselő-testület megszavazza a magasabb összegű 
tiszteletdíjakat, abban az esetben arról is rendelkezni kell, hogy miből fogják kifizetni azt. 
Elmondja, ha a magasabb összegű tiszteletdíj mellett dönt a testület, akkor a 2010. évi 
költségvetésben biztosított keret nem lesz elegendő, a kifizetésekre a tartalékból kell forrást 
biztosítani. Megjegyzi, hogy az alpolgármester tiszteletdíja is magasabb összegben került 
elfogadásra, mint ami a költségvetésben biztosítva van. A polgármester elmondja, hogy a 
működési tartalékot lehet erre a célra felhasználni. A polgármester elmondja mindenki előtt 
ismert, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete olyan, hogy a tartalék és az egyensúly 
hitelfelvétellel van tervezve. Mind ezt be kell kalkulálni, valamint azt, hogy az év hátralévő 
részében a pluszként jelentkező képviselői díjhoz forrást kell hozzárendelni, ami jelentheti azt 
is, hogy valamilyen feladatot működési oldalon el kell hagyni. 
A polgármester az informális ülésen elhangzott javaslatot terjeszti elő, amely az 1,8-as 
szorzószám figyelembevételével lett kidolgozva, valamint, ha a képviselő bizottságnak tagja, 
a tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 45 %-ával, a bizottság nem képviselő tagjának 
tiszteletdíja az alapdíj 45 %-ával, a bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül több 
tisztség, illetve bizottsági tagság esetén is az alapdíj 90 %-ával legyen növelve.  
A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy az elhangzottól van-e valakinek eltérő 
javaslata? 
A polgármester megállapítja, hogy az elhangzottól eltérő javaslat nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki az elhangzottak alapján a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak 
tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotásával egyetért kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül megalkotja:  
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Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

15/2010.(X.15.) önkormányzati rendeletét  
a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak 

 
z elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

ap Tibor

tiszteletdíjáról 

(A
 
 
 
P  polgármester – elmondja, hogy Mészáros Ferencné egyéni vállalkozó (Dévaványa, 

lalkoztatott munkavállaló után szeretné 

ől 750.000,- Ft visszatérítendő 

ter elmondja, hogy az előterjesztést Balogh Csilla jegyző készítette, megadja a 

Kodály Z. u. 9. sz.) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008.(V.30.) 
önkormányzati rendelete alapján a vállalkozások részére kiírt munkahelyteremtő támogatás 
biztosítása érdekében fordult a Képviselő-testülethez.  
A vállalkozó a támogatást 3 fő teljes munkaidőben fog
igénybe venni, akik foglalkoztatását vállalja 3 éven keresztül. 
Az általa igényelt támogatás összesen: 1.500.000,- Ft, amelyb
támogatás.  
A polgármes
szót részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Balogh Csilla jegyző – az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni. Úgy 

eghozatalára.  

gondolja, hogy a leírtak, főképpen a műszaki iroda szakvéleménye, illetve a mellékelt 
fényképfelvétel önmagáért beszél.  
Kéri a képviselő-testületet a döntés m
Pap Tibor polgármester – elmondja, a határozati javaslatban szerepel, hogy Mészáros 

l, annak érdekében, hogy a támogatás biztosítható legyen a 

óan, hogy a biztosítékként felajánlott ingatlan nem képez 

szólni? 

vaslatban foglaltakkal értsen egyet.   

 (Dévaványa, Kodály Z. u. 9. sz.) egyéni 

tület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 

Határozat:

Ferencné egyéni vállalkozó által benyújtott foglalkoztatási támogatás iránti kérelmében 
biztosítékként felajánlott Dévaványa, Kodály Z. u. 1. szám (2663/17. hrsz.) alatti ingatlant 
fedezetként ne fogadják el.  
Az előterjesztésben szerepe
kérelmező nyújtson más ingatlanbiztosítékot, mivel a jelzett ingatlan nem nyújt kellő 
fedezetet az önkormányzat részére.  
Aggályok merültek fel arra vonatkoz
valódi fedezetet a támogatás esetleges visszatérítésére.  
Egyrészt az épület műszaki állapota, másrészt amiatt, hogy a lakóépületnek csak a kisebbik 
része esik a 2663/17-es helyrajzi számú ingatlanra, míg a nagyobbik része a kérelmezőtől 
eltérő tulajdonosi körrel a 2663/18-as helyrajzi számú földterületre esik.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzá
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati ja
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy Mészáros Ferencné
vállalkozó által benyújtott foglalkoztatási támogatás iránti kérelmében biztosítékként 
felajánlott Dévaványa, Kodály Z. u. 1. szám (2663/17. hrsz.) alatti ingatlant fedezetként ne 
fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a tes
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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420/2010.(X.14.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Ferencné 

 képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a kérelmezőt 

elelős:

(Dévaványa, Kodály Z. u. 9. sz.) egyéni vállalkozó által benyújtott foglalkoztatási 
támogatás iránti kérelmében biztosítékként felajánlott Dévaványa, Kodály Z. u. 1. 
szám (2663/17. hrsz.) alatti ingatlant fedezetként nem fogadja el.  
 
A
tájékoztassa.  
 
F   Balogh Csilla jegyző 
Határidő:  

  

ap Tibor

azonnal  

 
P  polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Tóth Ágnes műszaki 

, hogy az önkormányzat 2010/2011. évi mezőgazdasági 

tőmag beszerzése során – a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

saba, Kerek 637. 

kiszerelés nettó ár bruttó ár 

ügyintéző terjesztette a testület elé, amely fémzárolt, csávázott őszi búza vetőmag 
beszerzésével kapcsolatos.  
A polgármester elmondja
növénytermesztés tervében szerepel az önkormányzati tulajdonú területeken 119 hektár őszi 
búza termesztése.  
Az őszi búza ve
figyelembevételével a helyi beszerzési eljárásra – a Telekgerendási Földművelők 
Szövetkezetétől (5675 Telekgerendás, Tanya 213.), a Csabai Raktárszövetkezettől (5600 
Békéscsaba, Kerek 637.) és az Agrohungária Kft.-től (5300 Karcag, Püspökladányi u. 9.) 
kértek árajánlatot. A megadott határidőig: 2010. október 12. 1030 óráig egyetlen cég küldte 
meg árajánlatát a következő tartalommal: 
1. Csabai Raktárszövetkezet  5600 Békésc

fajta jellemzői termésátlag 
(tonna/ha) (Ft/kg) (Ft/kg) 

Kalász 
korai érésű, tar kalá

árazságot jól tolerálja, 5,0 - 7,5 50 kg-os 85,- 106,25 
szú, jó 

alkalmazkodóképességű, sz
vetőmagigény:220-250 kg/ha, stabilan malmi 1-es 
minőségű   

zsák 

 
Ati  5,5 - 7,0 50 kg-os 85,- 106,25 

korai érésű, javító minőségű, nagy sikértartalmú 
keményszemű fajta, kalásza szálkás 
rövid,közepesen tömött, vetőmagigénye: 200-230
g/ha,  

zsák 

Csillag ágot jól tűri, 6,5 - 8,5 50 kg-os 85,- 106,25 
korai érésű, tar kalászú, kiemelkedő 
termőképességű, jó ellenálló, szárazs
vetőmagigénye:200-250 kg/ha, stabilan jó 
minőségű 

zsák 

Petur 
, tar kalászú, bőtermő, rezisztenciája 

6,5 - 8,5 50 kg-os 85,- 106,25 
középérésű
közepes-jó, kiváló argonómiai tulajdonságú, 
vetőmagigénye: 220-260 kg/ha 

zsák 

 
 felsorolt vetőmagok fémzároltak, egyedi fémzárszámmal rendelkeznek, minden esetben 

 szaporítási foka II. fokú. 
etkezete jelezte, hogy alapanyag hiánya miatt a 

ól a dévaványai termőföldbe a „Kalász” 
elnevezésű búzafajta a legideálisabb. Hektáranként kb. 250 kg vetőmaggal kell számolni, ami 

A
csávázottak. 
A vetőmagok
A Telekgerendási Földművelők Szöv
szükséges mennyiségű vetőmagot szállítani nem tudja, az Agrohungária Kft. pedig 
visszajelzéssel nem élt az ajánlattal kapcsolatosan. 
Az ajánlatot áttanulmányozva szakmai szempontb
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azt jelenti, hogy ezen beszerzési eljárás során mintegy 29.750 kg vetőmag beszerzése 
szükséges a 119 hektárnyi területre. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

ely szerint fogadják el a Csabai 

za:  

Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, m
Raktárszövetkezetet ajánlatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hoz
 

Határozat: 
421/2010.(X.14.) Kt.hat. 

 
ányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a 

Csabai Raktárszövetkezetet (5600 Békéscsaba, Kerek 637.) - mint egyetlen érvényes 

ármestert a szállítási szerződés megkötésével. 

Dévaványa Város Önkorm

ajánlatot adót - a 2010. évi növénytermesztési munkálatok kapcsán az önkormányzat 
tulajdonát képező 119 hektár területre szükséges 595 zsák (29.750 kg) „Kalász” fajta 
őszi búza vetőmag megvásárlásával az ajánlatában adott 85,- Ft/kg+áfa áron, azaz 
összesen 2.528.750,- Ft + Áfa áron. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polg
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
   Földi Imre szervező 
Határidő: 

 
 

ap Tibor

folyamatos 

P  polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Tóth Ágnes 
űszaki ügyintéző terjesztette a testület elé, ami kapcsolódik az előző előterjesztéshez, amely 

zen területek előkészítése érdekében 

ággal kapcsolatos munkálatokat el tudják végezni. 

m
az önkormányzat tulajdonát képező 119 hektáros terület kétszeri nehéztárcsázása, valamint 
ugyanezen területen őszi búza elvetése (magszállítással). 
A 2010/2011. évi mezőgazdasági növénytermesztés tervében szerepel az önkormányzati 
tulajdonú területeken 119 hektár őszi búza termesztése. E
kétszeri nehéztárcsázásra van szükség, valamint a talajelőkészítés után a megvásárolt vetőmag 
elvetésére. 
Elmondja, hogy az önkormányzat 40 millió forint értékben vásárolt eszközöket, hogy a 
mezőgazdas
Kérdése, hogy miért van szükség a munkálatokat vállalkozókkal végeztetni? 
Földi Imre munkaszervező, képviselő – elmondja, hogy a képviselő-testület 463/2009.(XI.3.) 

ükséges vetőgép Képviselő-testületi határozatában a mezőgazdasági munkák elvégzéséhez sz
és nehéztárcsa beszerzése mellett döntött, amelyek nem kerültek beszerzésre. A munkálatok 
elvégzését nagyban befolyásolja az időjárás, ezért kértek ajánlatot vállalkozóktól. Megjegyzi, 
hogy az önkormányzat lajta vetőgépe kis teljesítményű, amivel a munkálatok lassabban 
haladnak. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a munkák elvégzésére – a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a helyi beszerzési eljárásra – a Bartha-Agrár 
Mezőgazdasági Kft-től (5510 Dévaványa, Kősziget major 072/23), Murányi Károly (5510 
Dévaványa, Sirály u. 15.) és Szűcs Tibor Imre (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) egyéni 
vállalkozóktól kértek árajánlatot.  
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A megadott határidőig: 2010. október 12. 1100 óráig kettő cég küldte meg árajánlatát a 
következő tartalommal: 
1. Murányi Károly  5510 Dévaványa, Sirály u. 15. 

Nehéztárcsázás egyszeri alkalommal 7. 600,- Ft/ha+ Áfa 
,- Ft/ha+ Áfa 

2. S

ha+ Áfa 
A p en ítható, hogy Szűcs Tibor 
Imr

s nem hangzott el. 

 bízzák meg a munkálatokkal kéri, az 

ás nélkül a következő határozatot hozza:  

Vetés (vetőmag-kiszállítással) 8. 900
zűcs Tibor Imre 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
Nehéztárcsázás egyszeri alkalommal 7. 200,- Ft/ha+ Áfa 
Vetés (vetőmag-kiszállítással) 5. 200,- Ft/
olgármester elmondja, az előterjesztésb leírtakból megállap
e árajánlata a kedvezőbb. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólá
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy Szűcs Imre Tibort
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkod
 

Határozat: 
422/2010.(X.14.) Kt.hat. 

 
mányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza 

Szűcs Tibor Imre egyéni vállalkozót (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) – mint a 

olgármestert a vállalkozási szerződés 
egkötésével. 

Dévaványa Város Önkor

legalacsonyabb árajánlatot adót – az önkormányzat növénytermesztési munkálatai 
kapcsán 119 ha terület kétszeri nehéztárcsázásával 14.400,- Ft/ha+ Áfa és ugyanezen 
terület őszi búzával való bevetésével 5.200,- Ft/ha+Áfa ajánlati áron, azaz 
mindösszesen 2.332.400,- Ft + Áfa áron. 
 
A Képviselő-testület megbízza a p
m
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
   Földi Imre szervező 
Határidő: 

 
 

ap Tibor

folyamatos 

P  polgármester – elmondja, hogy a következő levél Bak Sándortól a Körös-vidéki 
örnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójától érkezett.  

tség (egyéni védőeszköz, 

végzés az igazgatóság művein folyik. A munkaterületek biztosítása 

K
2010. október 15-től december 15-ig Dévaványa térségében 8 fő átirányított közmunkásnak 
tudnak munkát adni. Az alkalmazással kapcsolatos kötelezet
munkaruha) biztosítása, szállítás az önkormányzatot terheli. A munkafolyamatoknak 
megfelelő kéziszerszámokkal (balta, fűrész stb.) történő ellátásukat és a balesetvédelmi 
oktatásukat megoldják.  
A levélben le van írva a megoldási mód is, amely a következő: az önkormányzat marad a 
munkáltató, de a munka
mellett az igazgatóság kötelezettsége a szakszerű irányítás, valamint a bér és járulék kiadások 
5 %-ának átadása a munkáltató önkormányzat részére.  
A polgármester elmondja, hogy Földi Imre munkaszervező ez ügyben konzultált Dalmadi 
Zsolt kapcsolattartóval.  
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A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre munkaszervező, képviselő – elmondja, hogy a holnapi napon kiválasztják a 8 főt, 
akik elkezdhetik a munkát.  
Pap Tibor polgármester – meglátása, hogy ez szerencsés megoldás, hiszen a 8 fő részére 
hasznos munkát tudnak biztosítani. 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – a levelet végig olvasta, amiből látszik, ahogyan a polgármester 

yezetvédelmi és Vízügyi 

is mondta, hogy a 8 fő részére hasznos munkát tudnak biztosítani.  
Az alpolgármester véleménye, hogy ilyen módszerrel más vállalkozások részére is lehetne 
segítséget nyújtani. Úgy értelmezi, hogy a Körös-vidéki Körn
Igazgatóság feladatát az önkormányzat látja el úgy, hogy a bér és járulék kiadások 5 %-át 
adják át. Úgy gondolja, hogy ilyen módon könnyű feladatot ellátni. Véleménye, hogy a 
Vízügyi Igazgatóságnak magasabb összeggel kellene hozzájárulni a munkavégzéshez.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy jelenleg is adnak át közfoglalkoztatott munkaerőt 
más helyen történő munkavégzésre. Megjegyzi, hogy jelenleg a megyei önkormányzat részére 

rnák karbantartásához kérik a munkaerőt. A KÖVIZIG-nek nincs 

gram”, amihez 10 % önerőt is 

tik a közfeladatának az ellátásában.  

adnak át munkaerőt. Elmondja, hogy állami költségvetési szerveknek, közfeladatot ellátóknak 
lehet munkaerőt átadni. Vállalkozók részére jelenleg nem adhatnak át munkaerőt, a 
munkaügyi kirendeltséggel kell megállapodást kötniük a rendelkezésre állási támogatásban 
részesülők foglalkoztatására. Elmondja, hogy Dévaványán egy vállalkozó kért egy főre 
vonatkozóan lehetőséget.  
A polgármester elmondja, hogy a KÖVIZIG közcélú feladataihoz a Dévaványa határában 
lévő vízügyi kezelésű csato
forrása a munkálatok elvégzésére, azért kérik a segítséget.  
A polgármester javasolja, hogy 8 főt adjanak át a Vízügyi Igazgatóság részére.  
Megjegyzi, hogy ez olyan, mint a „Vasúttisztasági pro
biztosítani kellett az önkormányzatnak.  
Bízik abban, hogy a 8 fő a három hónap alatt jelentős munkát el fog végezni és 
eredményesen. Ezzel az állami céget segí
Novák Imre alpolgármester – véleménye, hogy a kiirtott cserjét a brikettálónál fel lehetne 
használni.  
Pap Tibor polgármester – az alpolgármester felvetését jó ötletnek tartja, amit a Dalmadi úrral 
meg fognak beszélni.  

zászólás nem hangzott el. 

elmi és Vízügyi Igazgatóság részére 
15-ig 8 fő átirányított közmunkást biztosítsanak Dévaványa 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hoz
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Körös-vidéki Környezetvéd
2010. október 15-től december 
határában lévő vízügyi kezelésű csatornák karbantartásához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
423/2010.(X.14.) Kt.hat. 

 
nkormányzat Képviselő-testülete a Körös-vidéki 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26. sz.) részére 
Dévaványa Város Ö

2010. október 15. – 2010. december 15. közötti időszakra vonatkozóan 8 fő „Út a 
munkához” programban résztvevő személyt biztosít Dévaványa határában lévő 
vízügyi kezelésű csatornák karbantartásához. 
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A képviselő-testület úgy dönt, hogy a kitermelt cserje kerüljön beszállításra a 
téglagyárhoz. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  értelem szerint  

 
 

ap TiborP  polgármester – elmondja, hogy Soponya Nagyközség Önkormányzat 
olgármesterétől érkezett egy levél, amelyben kéri, hogy fogjanak össze a vörös iszap 

pezi.) 

t, azon károsultak részére, akik másik településen kívánnak 

 tulajdonosok eladni, amelyeket ingatlanközvetítő cégen keresztül ajánljanak ki.  

, tájékoztassa a jelenlévőket, valamint a tévé 
épernyője előtt lévő lakosokat, hogy a Margaréta Idősek Otthonában élők megsegítésére 

tése? 
 polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  

p
katasztrófa károsultjaiért.  
(Benedek József Soponya Nagyközség Önkormányzat polgármestere által írt levél a 
jegyzőkönyv mellékletét ké
A polgármester elmondja, hogy ez ügyben a környék polgármestereivel konzultált, több 
település ajánl fel ingyenesen telke
letelepedni.  
A polgármester elmondja, felvetődött az is, hogy Dévaványán sok eladó ingatlan van, amelyet 
nem tudnak a
A polgármester javasolja, hogy a soron következő testületi ülésre (2010. október 28.) hozzák 
el javaslataikat, amit megtárgyalnak és akkor hozzanak döntést arról, hogy milyen módon 
nyújtsanak támogatást a rászorulók részére.  
 
A polgármester elmondja, megkérték arra
k
létrejött alapítvány 2010. október 16-án alapítványi rendezvényt tart, amelyre még lehet 
jelentkezni. Itt fog sor kerülni a véradók elismerésére is.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelen
A
Novák Imre alpolgármester – megköszöni a választók bizalmát, valamint a polgármester és a 

sternek választották.  

a 

 foglalkoztatási egyesületbe vezető tisztségviselőnek.  

képviselők bizalmát is, hogy ebben a ciklusban ismételten alpolgárme
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjának túlnyomó részéből létre 
fognak hozni egy foglalkoztatási alapítványt, amellyel segíteni kívánják 
munkahelyteremtést.  
Elmondja, hogy az ihletet az adta, hogy a napokban választották meg egy Kelet- 
Magyarországot átfogó
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – a képviselő-testület nevében megköszöni a nemes felajánlást. 

agyobb eredményt sikerüljön elérniük és minél több munkahely jöjjön 

oztatja a jelenlévőket, valamint a tévé képernyője előtt lévő érdeklődő 
kosokat, hogy a testületi ülésről készült felvétel vasárnap és szerdán a térségi műsort 

 van-e még valakinek bejelentése? 
egállapítja, hogy több bejelentés nem hangzott el. 

Kívánja, hogy minél n
létre. A polgármester biztos abban, hogy sokan magánszemélyként is fogják segíteni az 
alapítvány működését annak érdekében, hogy minél több munkahely legyen, amely az itt élők 
megélhetését segíti.  
 
A polgármester tájék
la
követően ismétlésre fog kerülni. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy
M
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yszer gratulál az alpolgármesternek a 
épviselőknek, a megválasztott bizottságok nem képviselő tagjainak. 

 polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 16  órakor bezárja.  

- Kelt mint az első oldalon - 

 

Pap Tibor       Balogh Csilla  
polgármester       jegyző 

 

 
A polgármester megköszöni a munkát, még eg
k
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