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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-án 
megtartott 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: Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője, Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. 
ügyvezetője, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, 
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Erdeiné Mucsi Márta a 
József Attila Művelődési Ház intézményegység vezetője, Burainé Murányi Magdolna a 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi 
Mihály Könyvtár intézményegység vezetője, Takácsné Papp Éva a Családsegítő-Szolgálat 
vezetője, Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke, Lipták Judit a Békés 
Megyei Hírlap újságírója, Kiss Zoltán a Békés Megyei Hírlap újságírója, Németi József az 
Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság külső tagja, Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság 
külső tagja, Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetője, Szűcs József okleveles közgazdász, 
egyéni vállalkozó, a lakosság részéről 12 fő. 
 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. Külön köszönti az első és 
második napirend kapcsán jelenlévő Dorogi Jánost a Pietas Kft. ügyvezetőjét, valamint 
Váradi Károlyt a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetőjét.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  
9 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása. 
Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetője 
 

2. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott 
önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 

 Előadó:  Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője  
 

3. Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi 
és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). 
Előadó:  Földi Imre programirányító és szervező 

 
4. A 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
 

5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
                                                                                     

6. 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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 
 
Határozat: 

 424/2010.(X.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. október 28-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása. 
Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetője 
 

2. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott 
önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 

 Előadó:  Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője  
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3. Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi 
és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). 
Előadó:  Földi Imre programirányító és szervező 

 
4. A 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
 

5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
                                                                                     

6. 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 349/2010.(VIII.26.) Kt. határozat a 8-10. sz. szennyvízöblözet beruházáshoz kapcsolódó 
mérnöki szolgáltatásokat végző kiválasztására vonatkozó ajánlattélre történő felkéréssel 
kapcsolatos.  
Írásban a mai napig sem nyilatkozott a közreműködő szervezet az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmával kapcsolatosan, de szóban azt közölte, hogy az ügy előrehaladása érdekében 
küldjék el az ajánlatkéréseket.  
Sajnos az irányító hatóság és a közreműködő szervezet nem győzi időben ellátni a feladatát, 
amiatt a megvalósítások kerülnek nehéz helyzetbe.  
Ebben az esetben is közel egy hónapos késés történt.  
A 370/2010.(IX.23.) Kt. határozat végrehajtásának állásáról Dr. Kulcsár László Ügyvéd Úr 
zárt ülés keretében fog tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.   
A 379/2010.(IX.23.) és a 380/2010.(IX.23.) Kt. határozatok esetében, ami földhaszonbérleti 
díjak elengedésével kapcsolatosak,  szintén zárt ülésen fognak tárgyalni és döntést hozni 
A 395/2010.(IX.30.) Kt. határozat a sportöltöző eszközbeszerzésével kapcsolatos, amelynek 
végrehajtása során már az eszközök egy része leszállításra is került.  
A polgármester elmondja, hogy több munkacsoport működött az elmúlt ciklusban: 

- Ladányi Emlékszobor,  
- Trianon Emlékmű, 
- Multinacionális élelmiszer diszkont áruház létesítése kapcsán.  

Javasolja, hozzanak létre egy munkacsoportot annak érdekében, hogy előrelépések 
történjenek amiatt, hogy a településen multinacionális cég által üzemeltetett élelmiszer 
diszkont áruház létesüljön.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek javaslata. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a munkacsoport munkájában részt kíván 
venni, Dékány József képviselő is jelezte, hogy szívesen részt vesz a munkacsoport 
tevékenységében, valamint javasolja Erdős Csabát is tagként, aki a Pénzügyi Bizottság külső 
tagja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston képviselőnek a javaslatot. 
Megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – elmondja, hogy szintén részt kíván venni a munkacsoport 
munkájában.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi Erdős Csabát, hogy a munkacsoport tevékenységében 
részt kíván-e venni? 
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Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja – elmondja, ha képviselő-testület bizalmat 
szavaz számára a munkában részt kíván venni. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki még hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 3 tagú munkacsoportot hozzanak létre a településen 
multifunkcionális élelmiszer diszkont áruház létesítésének elősegítése érdekében, amelynek 
tagjai:  

- dr. Ágoston Sándor képviselő,   
- Dékány József képviselő, 
- Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 

 425/2010.(X.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3 tagú 
munkacsoportot hoz létre a településen multinacionális cég által üzemeltetett 
élelmiszer diszkont áruház létesítésének elősegítése érdekében.  
A munkacsoport tagjai:  

- dr. Ágoston Sándor képviselő,   
- Dékány József képviselő, 
- Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja. 

 
A képviselő-testület megbízza a munkacsoportot, hogy az eredményekről a testületet 
tájékoztassa.  
 
Felelős:  dr. Ágoston Sándor képviselő 
Határidő: folyamatos   

 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történtekről szól röviden a polgármester:  

- Október 14-én volt az alakuló ülés, 
- Október 15-én Balatonfüreden a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő verseny 

2010. évi díjátadó ünnepségére került sor. Dévaványa több békés megyei településsel 
együtt oklevél elismerésben részesült.  

- Október 18-án a Körös Sárréti Turizmusért Egyesület Elnökségi ülésére került sor, 
ahol döntöttek, hogy az egyesületi munka segítésére munkaügyi kirendeltségek bér, 
járulék és munkábajárási támogatásával 1 fő dévaványai lakos kerül alkalmazásra a 
szeghalmi irodánál.   
Továbbá arról is, hogy az utazás-idegenforgalom jellegű kiállításokon, vásárokon az 
Egyesület a kistérségi TURINFORM irodával közösen képviseli a térséget.  

- Október 19-én Budapesten a Fővárosi Önkormányzat dísztermében került sor az 
önkormányzatok fennállásának 20 éves jubileumi ünnepségére a TÖOSZ 
rendezésében, ahol több polgármester társával együtt átvehette a 20 éves polgármesteri 
munkát elismerő oklevelet. (A polgármester bemutatja az oklevelet a jelenlévőknek.) 

- Október 20-án a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény felnőttképzési felelősével és a 
dévaványai intézményegység vezetőjével az EJT Kft. és a település hasonló profilú 
cégeinek munkaerőigénye kielégítése érdekében indítandó átképző tanfolyam 
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beindításáról egyeztettek Kosztán István ügyvezető úrral. Elviekben megállapodtak, 
hogy az EJT Kft. szakmai gyakorlati helyet biztosít amennyiben a képzés iránya az ő 
igényeiknek megfelelően lesz kialakítva.  

- Október 22-én a Nemzeti Ünnep megyei rendezvényén vettek részt Novák Imre 
alpolgármesterrel, amely a békéscsabai Jókai Színház Vigadótermében került 
megtartásra.  

- Október 23-án a helyi rendezvény a katolikus templomban került megtartásra, melyet 
megtisztelt jelenlétével és velük koszorúzott Farkas Zoltán országgyűlési képviselő, a 
Békés Megyei Közgyűlés Elnöke is.  

- A tegnapi napon délelőtt volt a Szeghalmon a kistérségi többcélú társulásának társulási 
tanácsülése, ahol tisztségviselő választásra került sor, hiszen a korábbi tisztségviselő 
megbízatások az önkormányzati választások napjával megszűntek.  
Többszöri titkos szavazást után a társulás elnökévé Bere Károlyt Füzesgyarmat 
polgármesterét, alelnökévé Macsári Józsefet Szeghalom polgármesterét választották 
meg.  
Módosításra került a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, a bizottságok 
összevonásra kerültek. Egyetlen bizottság lett, ami a pénzügyi, közbeszerzési ügyekkel 
foglalkozik, ennek az elnöki tisztségére Pap Tibor polgármestert választotta meg a 
társulás tanácsa.  
Délután a Békés Megyei Vízművek Zrt. Rekonstrukciós Osztályának vezetőjével volt 
megbeszélésük, amelyen Krista Péter átadta a víz- és csatornarendszerükön 
megvalósítandó rekonstrukciós munkálatokra vonatkozó javaslatát, ami 31,8 millió 
forintos költségigényű a jövő esztendőre ütemezetten.  
A biztonságos vízellátás, a hálózattisztítás, a hibaelhárítások miatti 
kiszakaszolhatóság, a szennyvízrendszer üzemeltethetősége, a telep hatékonyság 
növelése attól függ, tudnak-e forrást biztosítani. Ajánlatuk a víz- és szennyvízdíjba 
épüljön be m3-ként nettó 56,30 forint.  

- Ugyancsak a tegnapi napon kereste meg telefonon Rigó Attila a K&H Bank Dél-
Alföldi Regionális Igazgatósága Önkormányzati és EU-projektek Főosztályának 
vezetője, hogy elindult egy vizsgálat a kibocsátott kötvényüket lejegyző bank 
Ellenőrzési Osztálya részéről Dévaványa Város Önkormányzata kötvényéből 
származó forrásainak felhasználására vonatkozóan. A számlaforgalom és a monitoring 
jelentések elemzése során ugyanis az látszik, hogy működési célú felhasználás 
történik, ami ellentétes a kibocsátás céljával és veszélyezteti az uniós projektek 
finanszírozását.  
Elmondta, hogy kérik a 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót 
és ahhoz még valószínűen kiegészítő információkat is fognak kéri.  

- A mai napon Bíró Zsolt a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője tájékoztatta, hogy a 
belterületi csapadékvíz-rendezés III. ütemének kivitelezésére kiírt pályázati felhívásra 
egyetlen ajánlat érkezett. 
Az ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felhívni, aminek a mai napon tett eleget a cég.  
A szakmai és jogi értékelés holnap készül el, az anyagokat a jövő hét elején kedden 
tudják kiküldeni, 5-én pénteken a kiírás szerint eredményt kell hirdetni. Ezért 5-én 
rendkívüli ülést kell tartani. 8 órától Pénzügyi Bizottsági ülés megtartására kerül sor, 9 
órától pedig képviselő-testületi ülésre.  

A polgármester röviden szól a két ülés között érkezett pótelőirányzatokról. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz oktatási intézmények informatikai fejlesztésére 
benyújtott pályázat nyert központi támogatás, felhasználási, elszámolási kötelezettség mellett 
2.240.000,- Ft-ot az alábbiak szerint: 
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- az általános iskolai tanulók után (tanulói létszámtól függő támogatási összeg alapján) 
2.000.000,- Ft, 

- Pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézmény 240.000,- Ft. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról tájékozódtak, hogy a képesség kibontakozó, 
integrációs felkészítés, pedagógusok kiegészítő illetményére igényelt támogatásra benyújtott 
pályázat nyert. A benyújtott igény 1.346.360,- Ft, a jóváhagyott támogatás 1.389.990,- Ft. 
Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő 
illetményére fordítható a támogatás 2010. szeptembertől 2010. december 31-ig.  
 
A polgármester elmondja, hogy a köztemető közüzemeltetési feladatának ellátása trágyában a 
közszolgáltatási szerződés módosításra került. 
A szerződés kiegészült egy ponttal: 
„III. c) A Megbízott közszolgáltató 2010. január 1. napjától kezdődően negyedévente a 
sírhelyek értékesítéséből származó összes bevételének 30 %-át a Megbízó részére átutalja, 
amelyet a Megbízó, mint fejlesztési forrást különíti el a költségvetésben.” 
Ezen jogcímen 2010. október 4-én a Megbízott Kft. ügyvezetője 500.000,- Ft-ot befizetett a 
hivatal házipénztárába.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésében eredeti előirányzat jogcímen 
100.000,- Ft-ot terveztek.  
 
A polgármester elmondja, hogy aláírásra került dr. Pintér Sándor belügyminiszter által az a 
támogatási szerződés, ami a 8-10. öblözet Dévaványa szennyvízberuházásának megvalósítása 
elnevezésű KEOP program keretében megvalósuló beruházás költségeinek saját forrás 
kiegészítéséhez 25.646.700,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
2010. évben lehívható 262.500,- Ft 
2011. évben pedig 25.384.200,- Ft. 
 
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? 
Mivel 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.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 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: 
426/2010.(X.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 304/2010.(VII.5.); 
320/2010.(VII.15.); 339/2010.(VII.29.); 349/2010.(VIII.26.); 370/2010.(IX.23.); 
371/2010.(IX.23.); 372/2010.(IX.23.); 375/2010.(IX.23.); 379/2010.(IX.23.); 
380/2010.(IX.23.); 383/2010.(IX.23.); 386/2010.(IX.30.); 387/2010.(IX.30.); 
392/2010.(IX.30.); 393/2010.(IX.30.); 395/2010.(IX.30.); 396/2010.(IX.30.); 
399/2010.(IX.30.); 400/2010.(IX.30.); 381/2010.(IX.23.), 401/2010.(IX.30.); 
403/2010.(IX.30.); 404/2010.(IX.30.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
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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 temető 
üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
hatályosulásáról szóló tájékoztató megvitatása.  
A polgármester megadja a szót Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője részére. 
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy több éve végzik a közszolgáltatást Dévaványán és ezen időszak alatt először 
érték el azt, hogy tevékenységük nyereséges volt.  
Az utóbbi időben sok változás történt a temetőben, sokkal rendezettebb lett. 
Elmondja, hogy 400.000,- forintot fordítottak sírjelzők, parcellajelzők elhelyezésére. A 
sarjazás, valamint a tisztántartás folyamatos tevékenységük a temetőben. A temetőben 
található tó belső oldala az önkormányzat segítségével feltöltésre került. Nem céljuk, hogy a 
tó teljesen eltűnjön, hanem rendezettebb legyen a környéke.  
Az ügyvezető elmondja, hogy 2011. júniusában a közszolgáltatási szerződésük lejár, a kiírásra 
pályázni kívánnak és bízik benne, hogy sikeresen.  
Az ügyvezető elmondja, hogy 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között 116 fő elhalt 
temetését végezte a Kft. Ez a szám az eltelt hasonló időszakhoz képest 12 fővel volt több. 
A temetőben a szemét több helyen került elhelyezésre, azonban a 30 db kihelyezett 
szeméttároló meghozta az elvárt eredményt a lakosság megszokta, így a szemét a tárolókba 
került és a temető rendezettebb képet mutat.  
A Tappe Kft-vel van szerződésük, akik az ürítési napokon elszállítják a szemetet. A 
következő időszakban szeretnék bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést.  
Több bejelentés érkezett feléjük a sírhelyek megjelölésével kapcsolatban, a síremlékekre 
felragasztott öntapadós matricák kapcsán. 
Az ügyvezető elmondja, hogy a temetőbejáratánál található hirdetőtáblán fel van tüntetve az 
elérhetőségük, amelyen a problémákat lehet feléjük jelezni.   
Az ügyvezető ismerteti még a főbb feladataikat: 

- tovább végezni a temető kitisztítását, sarjazását (harmadik ütemterv 
befejezése), 

- ravatalozó környékén lévő urna fal bővítése, elkészítése (6,7 m hosszan), 
- lejárt sírok rendezése, 
- temetői nyilvántartás befejezése, számítógépre való telepítése,  
- a temető bekerítésének továbbfolytatása,  
- fásítási program folytatása. 

A Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt a temetőben lévő 
katonasírokról (8-10 sír), amelyek nincsenek elhanyagolva, azokat méltóan ápolják.  
Elmondja, hogy a rendezett sírok között vannak elhanyagolt sírok is, amelyeket rendbe 
tesznek, pedig a közszolgáltatási szerződés nem írja elő. 
A Kft. ügyvezetője szól a városközpontban lévő hősök temetőjéről, annak méltó helyre 
történő áthelyezéséről (a temetőbe), amelyről már korábban is volt szó. Megjegyzi, hogy kb. 
500 személyről van szó. Elmondja, hogy felvették a kapcsolatot az Orosz nagykövetség 
illetékes munkatárásával, akivel ez ügyben már tárgyaltak és egy egyeztetett időpontban el 
fognak jönni Dévaványára egy helyszíni bejárásra.  
A Kft. ügyvezetője röviden ennyiben kívánt hozzászólni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
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Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a „temetőkről és a temetkezésről” szóló 
1999. évi XLIII. törvény előírja, hogy a temetői szolgáltatási díjakat évente felül kell 
vizsgálni, a temetőben alkalmazandó szolgáltatási díjtételeket a bevételek és kiadások 
mérlegéhez kell igazítani. 
A jelenleg érvényben lévő szolgáltatási díjakat 2009. október 29-én állapította meg a 
Képviselő-testület, amelyek 2010. január 1-től hatályosak. 
A temető üzemeltetője kéri, hogy az éves inflációs fogyasztási árindex mértékével kerüljenek 
megemelésre a jelenlegi érvényes szolgáltatási díjak. A fogyasztói árindex az előrejelzések 
szerint (KSH) várhatólag az év végéig 5 % körül fog alakulni.  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság is egyetért az 5 %-os mértékű emeléssel.  
Az ügyintéző elmondja, hogy a temetőben végzett munkák (síremlék-sírbolt, építése, 
felújítása, átalakítása, feliratozása) ez évtől bejelentés kötelessé váltak, a tevékenység után 
temető fenntartási hozzájárulást kell fizetni. A fenntartási díjat a temetőben munkát végző 
vállalkozók fizetik. A rendelkezés megtartatása a temetői rend nélkülözhetetlen feltétele ezért 
ennek kikényszerítése fontos közérdek. 
A bejelentés elmulasztásával járó szankciók nem kerültek leszabályozásra az önkormányzati 
rendeletben, ezért a következők szerinti kiegészítését javasolja, az ügyintéző elfogadásra: 

„Szabálysértési rendelkezések 

22. § 
 

Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 

o)   a  temetőben bejelentéshez kötött tevékenységet a bejelentés elmulasztása mellett 
megkezdi vagy a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül végez;” 

Az ügyintéző röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy röviden 
foglalja össze a bizottsági véleményt.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén 
az előterjesztéseket megtárgyalta. A Kft. ügyvezetője, valamint a hivatal ügyintézője már 
elmondta a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
A bizottság pozitívan értékeli a Kft. távlati céljait. Meglátása, hogy a testület jó döntést 
hozott, amikor a Pietas Kft-t bízta meg a temető üzemeltetésével.  
A bizottság a beszámolót a testület felé elfogadásra javasolja, valamint a rendelet 
megalkotásával is egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 
Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 
bizottság a tájékoztatót ülésén szintén megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasol a testület 
felé, valamint a rendelet megalkotásával is egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – elmondja, hogy többen jelezték felé, hogy a márvány 
síremlékekre ragasztott matricákat nem lehet nyomtalanul eltüntetni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az elmúlt héten járt a településen Dékány Margit 
kertészmérnök, aki azonosul azzal az elképzeléssel, hogy a városközpontban lévő hősök 
temetője méltó helyre kerüljön áthelyezésre. A kertészmérnök felajánlotta segítségét, 
természetesen a kegyeleti követelmények betartása mellett. Ígéretet tett arra vonatkozóan, 
hogy fog készíteni egy látványtervet, amelyet be fog mutatni.  
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A polgármester megadja a szót Dorogi János részére. 
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – elmondja, feléjük nem éltek jelzéssel a lakosok, 
hogy a matricák leszedése akadályba ütközik a síremlékekről. Elmondja, hogy hígítóval 
nyomtalanul el lehet tüntetni a márványról a matricamaradványt, amely nem okoz kárt a 
márványban.  
Elmondja, fel fogja hívni a dolgozók figyelmét arra, hogy segítsenek a matricák leszedésében.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Javasolja, hogy elsőként alkossák meg az önkormányzati rendeletet. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a köztemetőről szóló 23/2009.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításával a 
beterjesztett tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

16/2010. (X.29.) önkormányzati rendeletét 
 

A köztemetőről szóló 
23/2009.(X.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dorogi János ügyvezető részére.  
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 5 %-os 
szolgáltatási díj emelés nem vonatkozik a koporsók és a temetkezési kellékek díjának az 
emelésére.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatóját - a temető 
üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, valamint a közszolgáltatási szerződésben 
foglaltak hatályosulásáról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal:  
 

Határozat: 
427/2010.(X.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Pietas Egyházi 
Temetkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatóját - a temető üzemeltetéséről és a 
temetkezési tevékenységről, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
hatályosulásáról -  jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  
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A polgármester megköszöni Dorogi János ügyvezetőnek és Gyuricza Máté műszaki 
ügyintézőnek, hogy az ülésen megjelentek, valamint a kérdésekre adott válaszokat.  
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a Napközi 
Konyha működtetéséről, a vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának 
tapasztalatairól szóló tájékoztató megtárgyalása. 
A polgármester megadja a szót Váradik Károly ügyvezető részére.  
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – köszönti a testületi ülésen 
megjelenteket.  
Elmondja, hogy a tájékoztatót két részre bontotta, az első részben napközi konyha működését 
mutatta be, a második részben pedig az önkormányzati vagyon hasznosítását.  
Elmondja, az a fő céljuk és érdekük, hogy minél többen étkezzenek a konyhájukon.  
Törekszenek arra is, hogy az épület, a gépkocsi, valamint az eszközök is megfelelően karban 
legyenek tartva.  
Elmondja, hogy egy gépkocsi beszerzésre került sor, amely nemcsak a Bt. vagyonát, hanem 
az önkormányzati vagyont is bővítette.  
Beszerzésre került még 1 db kenyérszeletelő, valamint 1 db szalámi szeletelő is.  
A Bt. ügyvezetője elmondja, hogy továbbra is a munkahelyek megtartására, további piaci 
lehetőségek bővítésére törekszenek. Az elmúlt időszakban egy dolgozójuk nyugdíjba ment, 
helyette nem vettek fel dolgozót.  
Törekszenek arra, hogy minél jobb szolgáltatást nyújtsanak, hiszen ez számukra is fontos, 
mivel ebből élnek.  
Röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Váradi Károlynak a kiegészítést.  
A polgármester elmondja, hogy a tájékoztatót a Pénzügyi, a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi-, 
valamint az Oktatási Bizottság is véleményezte ülésén.  
A polgármester elsőként megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Pénzügyi 
Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Napközi 
Konyha működtetéséről, a vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a testület felé. Kérésük, hogy a jövő 
évi költségvetés tervezésekor jelezzék az esetleges eltéréseket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat 
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 
Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság keddi 
ülésén részletesen megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja,hogy a bizottság szintén megtárgyalta szerdai ülésén a tájékoztatót, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – kérdése, hogy helyi lakosoktól vásárolnak-e fel alapanyagot, ha 
nem akkor tervezik-e a jövőben? 
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – elmondja, hogy korábban sem és most 
sem zárkóznak el attól, hogy helyi lakosoktól vásároljanak alapanyagot.  
Elmondja, hogy 2005-ig az őstermelőkkel nemcsak mezőgazdasági termékek, hanem az 
állattartás miatt is kapcsolatban voltak. Azoknak a családoknak akiknek éves szinten fizetés 
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kiegészítést jelentett az évi 4-5 darab sertés tenyésztése a konyha biztos felvevő piaca volt. A 
településen a sertés állomány visszaesése miatt kénytelenek voltak, egy helyi nagyüzemi 
teleppel szerződést kötni, s így biztosítani a konyha üzemeléséhez szükséges minőségű és 
megfelelő árú tőkehús ellátását. Az élelmiszer beszerzéseinket próbálják rugalmasan 
megoldani. 
Nagykereskedelmi beszállítóikkal évek óta szerződéses megállapodás szerint, rendeléseiket 
folyamatosan teljesítik. Törekszenek arra, hogy minél szélesebb körű, változatosabb 
alapanyagokat kutassanak fel. 
A kertészeti termékeket, zöldségféléket, gyümölcsöket minden héten a békéscsabai, vagy 
esetenként a szegedi nagybani piacról szerzi be a Bt. saját beszállításával, ezzel is biztosítva 
az intézményeknél a gyermekek és felnőttek friss árúval való ellátását.  
Fontosnak tartja az ősszel történő betárolást, amivel tudnak takarékoskodni (alma, burgonya, 
hagyma stb.). 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a menü összeállítása is fel szokott merülni, 
kívánságlista, étlapterv stb.  
Erről kérne egy rövid tájékoztatást.  
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – elmondja, hogy az étlap összeállítás 
havi szinten történik, igyekszenek a változatosságra, egyúttal figyelembe veszik a 
korosztályok igényét, mivel az étkeztetés kiterjed bölcsődés, óvodás, iskolás gyerekekre, 
felnőttekre, valamint időskorú ellátottakra. Az intézmények felé mindig nyitottak, kéréseiket 
lehetőségeikhez mérten igyekszenek teljesíteni.  
Elmondja, hogy az étlaptervezésben az intézmények részt vesznek, egy-egy óvoda egy heti 
étlapot tervez meg, amelyen szinte változtatni sem szoktak. Az iskoláskorú gyermekek egy 
táblázatba írják be a kedvenc ételeiket külön telephelyenként, és azokból állítják össze az 
étrendet.  
Elmondja, hogy „A” és „B” menü is van, külön az iskolás gyermekek és külön az óvodás 
gyermekek számára.  
Az idősek otthonában étlaptervezés folyik és kívánság listát is készítenek az ott lakók.  
Elmondja, hogy az idősek otthonában 18 fő részére csökkentett szénhidrát tartalmú ételeket 
készítenek (cukorbetegek, túlsúlyosak).  
Pap Tibor polgármester – kérdése, hogy az egészségesebb étkeztetésre való rászoktatás 
érdekében milyen lépések történtek eddig? 
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – elmondja, törekszenek arra, hogy 
minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak, ami nyersen a legegészségesebb. Almát 
hetente két alakalommal adnak (ebédhez, uzsonnához). Megemlíti volt példa arra is, hogy a 
gyerekek az almát az utcán eldobálták, így heti két alkalomnál többször nem adnak. A Bt. 
ügyvezetője elmondja, hogy téli időszakban déli gyümölcsöt is szoktak az ebédhez adni. Az 
idősek otthonában télen is biztosítanak paradicsomot, paprikát, a gyermekek számára pedig 
retket.  
Elmondja, hogy a főzésnél visszaszorítják az állati zsírt, egyre több vajat használnak és 
növényi olajat. Elmondja, hogy vannak olyan vitaminok, amelyek csak zsiradékban oldódnak 
fel.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Gyermekélelmezési Alapítványon keresztül az 
általános iskolás gyermekek kapnak gyümölcsöt. 
Kérdése az iskola igazgatója felé, hogy gyermekek a kapott gyümölcsöt elfogyasztják? 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy az alsó évfolyamban a 
gyümölcs fogyasztás szervezetten történik. Elmondja, nem jellemző, hogy a gyermekek a 
gyümölcsöt eldobálják.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, kérdést 
feltenni? 
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A polgármester elmondja, hogy az ÁNTSZ folyamatosan ellenőrzi, értékeli a 
gyermekélelmezési konyhák működését, a dévaványai konyha mindig jó értékelést kap, 
elismerések hangzanak el.  
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri képviselőket. 
Aki elfogadja a Váradi Étkeztetési Bt. tájékoztatóját – a napközikonyha működtetéséről, a 
vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal:  
 

Határozat: 
428/2010.(X.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váradi Étkeztetési Bt. 
tájékoztatóját – a napközikonyha működtetéséről, a vállalkozásba átadott 
önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól – jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselő-testület a Váradi Étkeztetési Bt. vezetőjének és dolgozóinak jó 
munkavégzést kíván. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 
nemenként, illetve növényfajtánként).  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 
kiegészítése akkor, azt tegye meg. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő, programirányító – elmondja, hogy az 
írásos anyagban leírta, hogy a kiadási oldalnál az eredeti előirányzat 24.735.000,- Ft teljesített 
kiadásuk 8.765.247,- Ft ez az eredetihez viszonyítva 35 %-os teljesülést jelent. Elmondja, 
hogy két fő dolgozó munkabére és járulékai nem egész évben jelentkeznek a mezőgazdasági 
szakágazatban, (szeptember 30-ig.) A kiadási oldal ez esetben növekedést mutat, valamint a 
kiadási oldal növekszik a Vízgazdálkodási Társulatnak fizetett önkormányzati érdekeltségi 
hozzájárulás összegével.  
Az előterjesztésben 8.765.247,- forint szerepel kiadásként, ami az elmondottak miatt 
12.393.174,- forintra módosul, ami 50 %-os teljesítést jelent. 
Elmondja, hogy a tavalyi évben erőgépekkel és művelő eszközzel gyarapodott az 
önkormányzat gépparkja, emiatt az a külső vállalkozásoktól igénybevett szolgáltatások 15 %-
os csökkenést mutatnak.   
A bizottsági ülésen említett területalapú támogatás 50 %-ának utalása megtörtént, 9.600.000,- 
forint érkezett az önkormányzat számlájára, ezen összeggel javul az önkormányzat mérlege. 
A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek észrevétele, 
kérdése? 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 
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Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
beszámoló negyedik oldalán a beruházás, gépbeszerzés résznél a gép amortizáció költsége 
nincs feltüntetve. De ez a tényező lényegében nem módosítja a beszámolót. 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a gépamortizáció a 
járműveknél 20 %-kal számolandó. A beszámoló pénzforgalmi szemléletben készült, nem 
pedig pénzforgalom nélküliben. Azonban minden év végi elszámoláskor a gazdálkodási iroda 
kimutatja az amortizációt az alappal szemben. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a mezőgazdasági vállalkozási tevékenység 
eredménye kerül kiszámításra, akkor nem ez az arány fog megjelenni, mert akkor az egyéb 
költségtényezőket is fel kell tüntetni. Az idén megvásárolt gépek (erőgép, terepjáró) nettó 
összege összesen 42 millió forint. Ezt az eredményt az amortizáció rontani fogja 8,4 millió 
forint körüli összeggel. 
A támogatási bevétel összegéről készült kimutatás a beszámoló negyedik oldalán található, az 
idei évben összesen 36.619.764,- Ft. Ez az összeg, azóta nőtt 9 millió forinttal. A kiadás oldal 
nem egészen szándékaik miatt, hanem egyéb környezeti hatásra csökkent, mivel nem lehetett 
elvégezni a munkát. Az előterjesztés legelső oldalán olvasható, hogy a jelenlegi helyzetben 
„nyereségként” 80.573,- Ft/ha összeg könyvelhető el. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy az idei évben beszerzett gépek a jövő évre 
nézve javítani fogják-e az eredményességet, a mezőgazdasági tevékenység mutatóit? 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a költségvetés 
tárgyalásakor tárgyalni fogja a képviselő-testület.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – javaslata, hogy a külső szolgáltatásokat ki lehetne iktatni és 
saját gépekkel olcsóbban el lehetne azt az adott munkát végezni, így az eredményeket tudnák 
növelni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésen hangzott el hasonló 
költség kímélő javaslat Balogh Zsigmond a Pénzügyi Bizottság kültagja részéről. Javasolta, 
hogy az önkormányzat elsőfokú magot vessen néhány hektár területre és ezáltal a következő 
két évre vonatkozólag megoldódna a vetőmag kérdés. A polgármester véleménye szerint is 
járható ez az út, még az is lehet, hogy jobb minőségű vetőmagot termelne az önkormányzat, 
mint amilyet vásárolna.  
Megkérdezi, hogy az elhangzottakon túl van-e valaki más észrevétele, kérdése?  
Megállapítja, hogy más vélemény nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatásáról 
szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
429/2010.(X.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
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4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2011. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. A polgármester elmondja, hogy az 
előterjesztést Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető késztette, megadja a szót 
részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése írja elő, hogy az 
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év 
november 15-ig hagyja jóvá.  
Jelen előterjesztés az előbbiekben hivatkozott törvény és 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 
18. §-ban előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot.  
Dévaványa Város Önkormányzatánál, valamint intézményeinél az ellenőrzési feladatokat 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoport egysége látja el, 
melyet az együttműködési megállapodás tartalmaz.  
Az éves ellenőrzési terv javaslat Dévaványa Város Önkormányzat részéről az igényként 
felmerülő ellenőrzési feladatokat tartalmazza. 
A 2011. évi ellenőrzési terv javaslat összeállításánál figyelembe vették az ellenőrzés terv 
megalapozása céljából készített elemzéseket. Így az elmúlt időszakban végzett ellenőrzések 
ajánlásait, új jogszabályok alkalmazását a végrehajtás folyamatában, a feladatellátást több év 
távlatában.  
Javasolják az ellenőrzés terjedjen ki a normatív elszámolást megalapozó analitikus 
nyilvántartások ellenőrzése az állami hozzájárulások elszámolása során.  Cél a jogszabályi 
megfelelés az állami támogatások szabályszerű igénylése és felhasználása. 
Kockázati tényezők: a többletigénylés, visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség a 
jogosulatlan támogatások igénybevétele miatt.  
Az ellenőrzési terv javaslatban szerepel egy konkrét a közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
ellenőrzése a „Városi örökség” megnevezésű DAOP-5.1.2/B-2008-0011 projektszámú 
beruházás. 
Kockázati tényezők: Az értékhatár megállapítása különös tekintettel az egybeszámítás 
szabálya, közbeszerzési eljárás fajtáinak helyes megválasztása, az ajánlati felhívás közzététele 
jogszabályban meghatározottak szerint.  
A harmadik célvizsgálatra az uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása a „Városi 
örökség” megnevezésű DAOP-5.1.2/B-2008-0011 projektszámú beruházáshoz kapcsolódóan, 
így az a beruházás komplett belső ellenőrzése megvalósulna. 
Kockázati tényezők: Utófinanszírozás rendszerének hatása a pénzügyi helyzetre. A 
szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok. A jogi és szabályozási külső 
kockázatok naprakész ismeretet igényel.   
Jelentős kockázati tényező, hogy a feladatok, erőforrások és kapacitások változása a 
tervezésnél nem kerül figyelembe vételre, aminek oka, hogy nem lehet előrelátni bizonyos 
tényezőket, módosításra meg csak szigorú szabályozás alapján kerülhet sor.  
Ezt a három témakört javasolják, hogy kerüljön beépítésre a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás ellenőrzési munkatervébe.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 2011. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervben foglaltakkal a bizottság egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
ütemtervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
430/2010.(X.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzat 2011. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja.  
Az ellenőrzést végzi Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési 
Munkacsoportja.  
 
Az ellenőrzés tárgya, 
célja vizsgált 
szervezet 

Kockázati tényezők Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzés ütemezése

ÁMK normatív 
elszámolását 
megalapozó 
statisztikai adatok 
ellenőrzése 

Jogosulatlan 
támogatások miatti 
visszafizetési és 
kamatfizetési 
kötelezettség. 
Jogszabályi 
megfelelés  
Jogosulatlan 
támogatások 
igénybevételére. 

2010. év 2011. január  

Közbeszerzési 
eljárások 

„Városi örökség” 
megnevezésű DAOP-
5.1.2/B-2008-0011 
projektszámú 
beruházás.  Az 
értékhatár 
megállapítása 
különös tekintettel az 
egybeszámítás 
szabálya, 
közbeszerzési eljárás 
fajtáinak helyes 
megválasztása, 
az ajánlati felhívás 
közzététele 
jogszabályban 
meghatározottak 
szerint. 

2010. év 2011. június 

Uniós forrással 
támogatott fejlesztés 
megvalósítása 

„Városi örökség” 
megnevezésű DAOP-
5.1.2/B-2008-0011 

2010. év 2011. szeptember 
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projektszámú 
beruházás . 
Utófinanszírozás 
rendszerének hatása 
a pénzügyi helyzetre. 
A szabályozásból és 
annak változásából 
eredő kockázatok. 
A feladatok, 
erőforrások és 
kapacitások változása 
a tervezésnél nem 
kerül figyelem 
vételre.  
 

 
A Képviselő-testület megbízza a Gazdálkodási Irodát, hogy az elfogadott belső ellenőrzési 
ütemtervet továbbítsa Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési 
Munkacsoportja részére. 
 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit Gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 2010. november 15. 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a 6. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.)  
A polgármester napirend cserét javasol annak érdekében, hogy most ne kelljen zárt ülést 
elrendelni. Javasolja, hogy a kitüntetési ügyet az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb 
kérdésekben való döntéshozatal érdekében amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a napirend cserével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 431/2010.(X.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete napirend cserét hajt végre és a 2010. 
október 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A 

közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulása. 
Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetője 
 

2. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott 
önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 

 Előadó:  Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője  
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3. Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi 
és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). 
Előadó:  Földi Imre programirányító és szervező 

 
4. A 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
                                                                                    

5. Bejelentések  
 

6. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 

 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester elmondja, hogy az első bejelentés az EDUNOR Kft. kérelme, amely 
hitelszerződés módosításához való hozzájárulással kapcsolatos. 
A polgármester elmondja, az Edunor Kft-nek van egy beruházási hitelszerződése, amelyet az 
iparterületen lévő üzemcsarnok finanszírozására vettek igénybe.   
Az önkormányzat a hitelszerződésben, illetve annak módosításában abban érdekelt, hogy a 
telekértékesítés részletfizetéssel történt és az ingatlan tulajdonjoga csak azután kerül 
bejegyzésre a Kft. javára, ha a vételár teljes összege kiegyenlítésre kerül. Az adásvételi 
szerződésben rögzített fizetési határidő 2010. december 31.  
A polgármester elmondja, hogy a jelzálogjog bejegyzésről a Képviselő-testület a 
357/2007.(XI.29.) Kt. határozatában döntött.  
A polgármester elmondja, hogy a bank hitelszerződés módosítást kezdeményezett, az 
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak (a vételár teljes kifizetéséig tulajdonos) nyilatkozni 
kell arról, hogy hozzájárulnak a hitelszerződés módosításához.  
A módosítás arról szól, hogy a korábbi 52 millió forintos hitelkeret 48 millió forintra csökken, 
az ügyvezető által befizetett tagi kölcsön visszafizetését szabályozza, valamint az elvárt 
számlaforgalmat nem százalékosan, hanem összegszerűen határozza meg. 
A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság hétfői ülésén az előterjesztést 
véleményezte. Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a 
bizottsági ülésen kialakult véleményt.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy hétfői ülésén a bizottság 
részletesen megtárgyalta az előterjesztést, ahol jelen volt a Kft. régi és jelenlegi ügyvezetője 
is.   
Elmondja, elhangzott olyan vélemény is, ha a Kft. kifizeti az utolsó törlesztő részletet, amely 
2010. december 31-én jár le, akkor az önkormányzatnak nem kell hozzájárulni a 
módosításhoz. Mivel a bank egyoldalúan kezdeményezte a hitelszerződés módosítást, így a 
bizottság nem javasolja a testület hozzájárulását.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a mai napon beszélt a Kft. ügyvezetőjével, 
valamint a bank képviselőjével is. Az volt a kérés, indokolja meg a testület, hogy miért nem 
járul hozzá a hitelszerződés módosításhoz. Az új szerződésnek az önkormányzatra 
vonatkozóan ugyanaz a jogkövetkezménye, mint az előző szerződésnek. A változás csakis a 
Kft-t és annak új ügyvezetőjét érinti. Az önkormányzat által leírt indokot megnézik, és 
megvizsgálják tudnak-e addig várni, amíg a tulajdonukba kerül az ingatlan.  
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A polgármester elmondja, ha nem járulnak hozzá a hitelszerződés módosításhoz, annak lehet 
a következménye az is, hogy csődhelyzet áll elő a gazdasági társaságnál, a dolgozókat el kell 
küldeniük. Kérik, hogy a testület fontolja meg döntését.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja hiányolta, hogy a terjedelmes anyaghoz nem volt 
tulajdoni lap másolat csatolva, ami pótlásra került. Megjegyzi, hogy a tulajdoni lap másolat 
2007. évi. A csatolt társasági szerződés 2006. évi, azóta változás történt a Kft-nél. Elmondja, 
hogy hitelintézet levele sem volt az anyagok között. A képviselő elvárta volna, hogy ne régi 
dokumentumokat kapjanak meg.  
Reméli be fog teljesülni, hogy 2010. december 31-ig a tartozását rendezni fogja a Kft. az 
önkormányzat felé.    
Úgy gondolja, ha a hitelintézet egyoldalúan módosít szerződést, akkor a testület is hozhat 
olyan döntést, hogy nem járul hozzá a módosításhoz.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni véleményét.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, a tulajdoni lap másolat 
valóban nem került csatolásra, amit a bizottsági ülésen pótolt.  
Újabb információkat nem tud mondani az előterjesztésében leírtakon túl.  
Pap Tibor polgármester – az újabb információkról az előbbiekben tájékoztatta a testületet.  
A polgármester elmondja, hogy a döntést mérlegelni kell.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a testület korábbi döntésén 
változtatni nem tudnak, azt úgy kell elfogadni, ahogyan az van.  
A bizottság elnöke elmondja, ha a bank hivatalosan levélben megkeresi az önkormányzatot, 
akkor nem látja akadályát, hogy hozzájáruljanak a hitelszerződés módosításához. Nem lenne 
jó dolog, ha munkahelyek szűnnének meg a testület döntése miatt.  
Pap Tibor polgármester – meg kell határozni a bank kérésére, hogy milyen indokkal utasítják 
el a hozzájárulást. 
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, a bizottsági ülésen is elmondta, hogy 
munkahelyteremtő beruházásra adta az önkormányzat a hozzájárulást. A kiküldött anyagból 
nem tűnik ki, hogy a Kft-nél jelenleg dolgoznak-e emberek és a későbbiekben lesz-e 
létszámbővítés. A képviselő részére nem tűnik ki az anyagokból az sem, hogy mire adják a 
támogatást.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az önkormányzat az EDUNOR Kft. részére 
részletfizetési kedvezménnyel értékesítette a telket. A részletfizetési kedvezmény időszak 
még nem járt le, ezért az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a hozzájárulása volt 
szükséges a jelzálogjog bejegyzéshez, amit meg is tettek.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, egyike volt azoknak, akik nem adták 
hozzájárulásukat a telek értékesítéshez, valamint a jelzálogjog bejegyzéshez. Beigazolódott, 
hogy felesleges volt a telek értékesítés. Tudomása szerint a Kft-nek nincs munkája.  
Elmondja, hogy a szavazásnál ismételten tartózkodni fog.  
Pap Tibor polgármester – véleménye szerint nem volt felesleges az értékesítés. Az 
üzemcsarnok elkészült és jelenleg 26 főt foglalkoztatnak.  
Le kell írni, miért utasítják el azt, amihez már egyszer hozzájárultak.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – véleménye szerint találni kell valamilyen megoldást.  
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Elhangzott, hogy a tulajdoni lap másolat 2007. évi, azóta tulajdonos váltás is történt a Kft-nél, 
nem ismert a tulajdonosi összetétel sem. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a bizottsági ülésen jelen volt a régi és az új 
ügyvezető is, akik a kérdésekre válaszoltak. 
A polgármester véleménye, hogy a döntés meghozatalánál nem tulajdonosi összetétel a 
lényeges szempont.  
A bank a testületi határozatot a holnapi napra kérte. 
Kiss Károly képviselő – véleménye, hogy ez ügyben rendkívüli ülésen hozzanak döntést. 
Kérdése, hogy a Kft-nek milyen határidőre kell megfizetni az utolsó 640.000,- Ft-os törlesztő 
részletet? 
Pap Tibor polgármester – már elhangzott, hogy 2010. december 31. a fizetési határidő. Az 
ügyvezető elmondta a bizottsági ülésen, hogy az utolsó részletet a megadott határidőig 
teljesíteni fogják. Jelenleg van pénzük, de nem erre a célra szeretnék fordítani (alapanyag, 
munkabér, járulékok stb.).  
dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye, az lenne a legegyszerűbb, ha a Kft. rendezné a 
tartozását az önkormányzat felé.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen ettől egyszerűbb 
dolog miatt utasítottak el munkahely-teremető támogatást, három fő alkalmazásáról lett volna 
szó.  
Megjegyzi, hogy a foglalkoztatásról nem kaptak tájékoztatást.  
Pap Tibor polgármester – már elmondta, hogy a szerződés módosításhoz kell most 
hozzájárulni, amely az önkormányzatot nem érinti.      
Meg kell fogalmazni, hogy milyen indokkal nem járulnak hozzá a hitelszerződés 
módosításhoz.  
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Séllei képviselő felvetésére elmondja, 
hogy minden évben készül beszámoló a foglalkoztatás helyzetéről, amelynek tárgyalására a 
decemberi testületi ülésen kerül sor. Az önkormányzattal kötött szerződésben nem szerepel, 
hogy a foglalkoztatás helyzetéről beszámoljon a testületnek a Kft. A beszámoló készítéséhez 
adatokkal fog szolgálni a Kft., mint eddig is.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy Dévaványán él és tudja, hogy a Kft. foglalkoztat 
dolgozókat. A részükre kiküldött előterjesztésben szerepel, hogy milyen dokumentumokat 
csatoltak mellékletként. Véleménye szerint a munkahely-megtartás és munkahely-teremtés 
miatt kellene szerepelni az általa elmondottaknak is a dokumentumok között.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Kft. vezetését külön 
kell kérni arra, hogy a foglalkoztatás helyzetéről számoljon be.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ugyanezen időszakban értékesítettek egy másik 
ingatlant is, ugyanilyen feltételek mellett és ott azonnal hozzájárultak a tulajdonjog 
bejegyzéshez is.  
A polgármester attól fél, hogy a testület döntése következtében munkahelyek fognak 
megszűnni, ami teljesen ellentétes azzal, amit a választások előtt ígértek 
(munkahelyteremtés).  
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – véleménye, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a 
hitelszerződés módosításhoz. Adják meg az esélyt a Kft. részére, hogy tovább tudjon 
működni, ne kelljen embereket elküldeniük. Tudomása szerint a Kft-nek van munkája 
(tartálygyártás, kazángyártás).  
Bízik benne, hogy a fennálló tartozásukat a megszabott határidőig teljesíteni fogják.  
A képviselő véleménye, hogy éves szinten egyszeri beszámolót kellene kérni a Kft-től.  
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Pap Tibor polgármester – az ügyvezető értetlenül állt a dolgok előtt, hiszen a munkaügyi 
kirendeltség felé elszámolt, a foglalkoztatási kötelezettségnek eleget tett. Az önkormányzat 
felé 2010. december 31-ig vállalta a tartozás kiegyenlítését.  
Séllei Zsigmond képviselő – a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a Kft. működése is a 
piactól függ, ugyanúgy, mint a mezőgazdaság. Tudni kell azt, hogy mire adnak támogatást.   
Kiss Károly képviselő – a Pénzügyi Bizottság javaslatával ellentétben javasolja, a testület 
szavazza meg a hitelszerződés módosítást. 
 
dr. Ágoston Sándor az ülésteremből távozott, így a testület létszáma 8 fő.  
 
Novák Imre alpolgármester – egyetért azzal, hogy a munkahelyeket meg kell őrizni és 
bővíteni kell. A pénzintézet kéri, a testület indokolja meg miért nem járul hozzá a 
módosításhoz, de a pénzintézet nem indokolja meg miért csökkenti a hitelkeretet.  
Az elmondottak ellenére javasolja, hogy a hitelszerződés módosításához járuljon hozzá a 
testület.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a bank saját üzletmenete biztosítása érdekében 
módosítja a szerződést. Sajnos ilyen helyzettel sok banki ügyfél kerül szembe. 
A polgármester javasolja, hogy a bizottsági véleménytől eltérően adják meg a hozzájárulást 
annak érdekében, hogy hitelszerződés módosítást megtörténjen. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, hogy képviselő-testület, mint Zálogkötelezett járuljon 
hozzá az EDUNOR Kft. és a Raiffeisen Bank által SZVA-BH-1/2007. számú hitelszerződés 
módosításához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 432/2010.(X.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Zálogkötelezett 
hozzájárul az EDUNOR Kft. (5510 Dévaványa, Kisújszállási út. 8. sz.) és a 
Raiffeisen Bank SZVA-BH-1/2007. számú beruházási hitelszerződésének 
módosításához.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a hitelszerződés módosítás 
aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
dr. Ágoston Sándor az ülésre visszaérkezett, így a testület létszáma ismételten 9 fő.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a második bejelentést Gyuricza Máté műszaki 
ügyintéző terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére. 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
elkészítette a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) és (3) 
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bekezdéseiben előírt települési Hulladékgazdálkodási Tervét (HHT). A települési 
hulladékgazdálkodási tervet önkormányzati rendeletben kell kihirdetni, a közigazgatásilag 
szomszédos település a rendelet tervezetét elektronikus úton tájékoztatás céljából megküldte. 
A hivatkozott törvény 24. § (2) bekezdése előírja: A települési önkormányzat 
hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel 
érintett más települési önkormányzatoknak tájékoztatásul meg kell küldeni. 
A Gyomaendrőd település hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet tervezetének 
intézkedései  Dévaványa település rövid és hosszú távú hulladékgazdálkodási érdekeit nem 
sérti. A tervezett beruházások környezetvédelmi szempontból veszélyforrást nem jelentenek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre 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 a bizottsági javaslat ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 
Nyuzó Marietta a Jogi- Igazgatási Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 433/2010.(X.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a település hulladékgazdálkodási tervéről 
szóló rendelet-tervezetének intézkedései Dévaványa település rövid és hosszú távú 
hulladékgazdálkodási érdekeit nem sértik, a tervezett beruházások környezetvédelmi 
szempontból veszélyforrást nem jelentenek, az erről szóló tájékoztatást tudomásul 
veszi. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté műszaki előadó 
Határidő:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Szűcs József okleveles 
közgazdász észrevétele, amelyet írásban megkaptak a képviselők. A polgármester elmondja, 
hogy Kónya András dévaványai lakos is levelet intézett a képviselő-testülethez, amely 
kapcsolódik Szűcs József észrevételéhez.  
A polgármester elmondja, hogy egy tájékoztató anyagot is kaptak a képviselők, amely 
bemutatja a 2010. október 3-ai választásokat követően, hogyan alakulnak a környező városok 
(Dévaványa, Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztő, Gyomaendrőd) 
polgármestereinek, képviselőinek illetménye, illetve tiszteletdíja. 
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A polgármester felolvassa Szűcs József okleveles közgazdász nyílt levelét. 
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester felolvassa Kónya András dévaványai lakos levelét. 
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester elmondja, hogy Szűcs József okleveles közgazdász jelezte, hogy szóban is 
kíván a képviselő-testülethez szólni. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Szűcs József okleveles közgazdász – a következőket mondja el a dévaványai lakosság és a 
dévaványai vállalkozók nevében és érdekében: 
„Tisztelt képviselő testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt városi televíziónézők! 
A vállalkozók ritkán jelennek meg a testületi ülésen, s ritkán mondanak véleményt az itt folyó 
munkáról. Nem is ez a dolgunk, hiszen mindenkinek van elég teendője a saját vállalkozásában. 
Most mégis úgy érezzük, hogy fel kell emelni a szavunkat, mert a képviselő testület két hete a 
saját tiszteletdíjának megállapítása során nagy igyekezetében súlyosan visszaélt a választóktól 
kapott hatalommal ugyanis a 8 fős képviselő testület többe kerül az önkormányzatnak, mint a 
korábbi 13 fő. 
Amíg 2011-ben a közszférában 10 %-os létszámleépítés és az 5 %-os dologi költség 
csökkentés várható addig ők a korábban is irreálisan magas tiszteletdíjukat több mint 50 %-al 
megemelték! 
A képviselői tiszteletdíjak 2002-ben szakadtak el a realitásoktól, s ennek azóta sem sikerült 
gátat szabni. 
1990-től 2002-ig az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára számottevő összeget nem kellett 
költeni, mert a jelképes összegű tiszteletdíjakról mindenki lemondott. A fenti időszak 
pénzügyileg nagyon sikeres volt az önkormányzatnál, hiszen nagyon jelentős földterületeket 
vásároltak és még pénzügyi tartalékot is képeztek. 
2002-ben a szocialista, bal-liberális győzelem után egy hurrá optimista hangulat lett úrrá az 
egész országban és elkezdődött a közpénzek esztelen pazarlása, s egyre nagyobb mértékű 
szétlopása. 
Ennek a 8 éves féke vesztett politikának az eredményeként a 2010. évi tavaszi választásokra 
egy romba döntött, kifosztott, a végtelenségig korrumpálódott országunk lett. 
Ez a politika Dévaványán sem múlt el nyomtalanul. Mint említettem 1990-2002-ig a képviselő 
testület működésével kapcsolatban lényegi kiadás nem merült fel. 2002-2010-ig két ciklus alatt 
képviselői tiszteletdíjakra az önkormányzat 160 millió forintot fordított. Ezen időszakban a 
környező településekhez képest is itt voltak a legmagasabbak a tiszteletdíjak. Amennyiben 
nagyobb lett volna a szerénység, s a képviselők jobban szerették volna a településüket, mint 
önmagukat akkor ezen összeg fele megtakarítható lett volna, s most Dévaványának 80 millió 
forinttal kevesebb hitelállománya lenne. Ezen 8 éves ámokfutás eredményeként Dévaványa is 
belépett a pénzügyi tartalékait felélő, mintegy 300 millió Ft-os hitel teherrel rendelkező 
önkormányzatok sorába. 
Erre a politikára a választók áprilisban és októberben is nemet mondtak. 
A győztesek zászlójára radikális adócsökkentés, nemzeti összefogással a gazdaság talpra 
állítása, munkahelyteremtés van írva, mely csak a közpénzek hatékonyabb, takarékosabb 
felhasználásával valósítható meg. 
Elismerem azt, hogy senkinek nem könnyű a saját fizetését, vagy tiszteletdíját megállapítania. 
Ezzel a feladattal az egyéni és társas vállalkozók nap mint nap szembe kerülnek. Mindenki 
annyi fizetést állapít meg magának amennyit akar, de van egy igazságos és hatalmas ellenőr, a 
piac. 
Aki csak magára gondol, és nem foglalkozik a megrendelőinek, vevőinek az elégedettségével 
nagyon gyorsan csődbe jut, s ilyenre mindenki lát példát a saját környezetében. 
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Ilyen piaci kontroll a képviselői tiszteletdíjak mértékének megállapítása során sajnos nincs, de 
itt sem lehet arra gondolni, hogy itt minden meg van engedve. Itt is működni kell a 
tulajdonosok és a választók kontrolljának. Tisztelt képviselők közül két hete gondolt-e valaki 
arra, hogy ilyen bőkezűen kinek a pénzét osztogatja? A sajátjukat? Semmi baj nem lenne 
belőle, de a mi pénzünket osztogatták! A mi iparűzési adóinkat, a lakossági kommunális 
adóját, gépjármú adóját stb. 
A választói bizalom Önökben olyan szinten megingott, hogy nem látunk esélyt arra, hogy 
képesek lesznek reálisan a saját képviselői tiszteletdíjukat megállapítani. 
Ezért az alábbiakat javaslom. Meg kell változtatni a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
melyben a bizottságok számát a törvényben előírt minimális szintre kell csökkenteni, mint 
ahogy ezzel kezdte a legtöbb önkormányzat. Kevesebb bizottság esetén kevesebb bizottsági 
elnök kell és kevesebb külsős bizottsági tag. 
A két hete elfogadott tiszteletdíjak megfelezését javasoljuk mindenkinél. Az alpolgármesternél, 
a bizottsági elnököknél, bizottsági tagoknál és külsős bizottsági tagoknál egyaránt. 
Ezek a szerényebb tiszteletdíjak 
- figyelembe veszik Dévaványa teherbíró képességét, 
- arányban állnak a környező települések önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjával, 
- arányban állnak a tisztséggel járó felelőséggel, mely nagyon csekély, hiszen a valódi 

felelősség azt jelenti, hogy valaki teljes magánvagyonával felel az általa hozott döntésekért 
úgy mint minden egyéni vállalkozó és a társas vállalkozók egy része. Itt ugyebár ilyenről szó 
sincs, 

- arányban áll a végzett munka nehézségével. 
Arra kérem a polgármester urat, hogy a képviselői díjak csökkentéséről név szerinti szavazást 
rendeljen el, s jegyzőkönyvben legyen rögzítve, ki miként szavaz. 
Aki elfogadja az előterjesztést az Dévaványa fejlődésére, a pénzügyi egyensúly biztosítására 
szavaz, és valóban azért van itt – amiért küldték a választók –, hogy a közösség érdeke 
fontosabb legyen a magán érdeknél. Aki ellene szavaz az megélhetési politikus és neki az a 
legfontosabb, hogy bármi áron minél több pénzt vegyen ki a település zsebéből. 
Tisztelt jelenlévők! Nézzük meg azt is, hogy ki, milyen alku pozícióban van. Mindenképpen az 
önkormányzat van könnyebb helyzetben. Ugyanis bármelyik képviselő dönthet úgy, hogy fel 
áll az asztal mellől, mert neki már ezen összeg nem elég. 
A képviselő testület működésében semmi fennakadás nem lesz, mert 23 ember áll sorban, akik 
közül a 9-ik, 10-ik stb. helyezett a helyére fog ülni. 
Tisztelt képviselők, tisztelt jelenlevők, tisztelt televíziónézők! 
Befejezésképpen még egy dologgal szeretnék foglalkozni. Azt a 8 főt, aki most a megválasztott 
képviselőnk, a választók 31 főből választották ki, s mindannyiukat jogos büszkeség töltheti el, 
hogy ő benne van a legelső 8-ban. Ezért tisztelnünk kell őket. Ez az érem egyik oldala. S 
milyen az érem másik oldala? A demokrácia szabályai szerint a kiválasztottak arra kaptak a 
választóiktól felhatalmazást, hogy az ő lakóhelyük, településük érdekeit képviseljék, s nem a 
saját önző érdekeiket. Önkormányzati képviselőségre senkit nem köteleznek, ezt mindenki 
önként vállalja. Akik erre vállalkoznak azoktól a társadalom, a választók azt várják, hogy átlag 
feletti erkölcsi tartással és becsületességgel rendelkezzenek, s valóban a közösség érdekében 
végezzenek önzetlen tevékenységet.  
Az érintett 8 fő most nagyon haragszik rám, mert a rövid távú érdeke nem teljesül. Ellenben 
mindenkinek lennie kell hosszú távú érdekének is… A hosszú távú érdek szerint 4 év múlva itt 
valaki polgármester és többen újra képviselők szeretnének lenni.  
Az Ő választási esélyük akkor marad meg, ha Dévaványa az elkövetkező 4 évben sikeres 
pénzgazdálkodást folytat. Több mint 40 éve pénzgazdálkodás az én világom, s tudom a sikeres 
pénzgazdálkodás titkát. Ez pedig a takarékosság. A takarékosság akkor hiteles és 
megvalósítható, ha a takarékosságot az érintett saját magán kezdi. A javasolt mértékű 



 24

tiszteletdíjakkal Dévaványa több mint 40 millió forintot takarít meg 4 év alatt, mely 
fejlesztésre, hiteltörlesztésre vagy pénzügyi tartalékképzésre fordítható. Most 8 fő veszít, de 
több mint 8000 fő nyer, így a vesztesek is a nyertesek közé tartoznak, hiszen itt élnek a 
településen.  
 
Tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők! 
Én nem vagyok a szavak embere, én a tettek és a számok embere vagyok. Ettől függetlenül 
remélem sikerült megértetnem, hogy milyen horderejű problémáról van szó. Dévaványa az 
elmúlt 8 évben képviselői tiszteletdíjakra sokkal nagyobb összeget fordított, mint a környező 
települések. A dévaványai tiszteletdíjak jóval meghaladták a körösladányi, gyomaendrődi 
képviselők tiszteletdíját. Emiatt a települést 8 év alatt 80 millió forint kár érte. Ezek az 
emberek, akik ezt a többletpénzt elvitték nem igazán mutattak lelkiismeret furdalást, 
különösen az a 8 ember, aki most itt ül az asztal mellett. A különösen magas tiszteletdíjhoz 
még egy lapáttal szerettek volna rátenni a következő négy éves ciklusban. Az önkormányzati 
választásokat követően a környező településeken nem változtak a képviselői tiszteletdíjak, 
mindenhol a régi tiszteletdíjakat hagyták meg. Egyedül Dévaványa változtatott, ahol eddig is 
a legmagasabb volt a tiszteletdíj. Ezt szemérmetlen módon további 50 %-al megemelték, 
ezáltal további jelentős terheket róttak az önkormányzatra. Micsoda hihetetlen felelőtlenség 
ez, meggondolatlanság, hiszen úgy gondolják Önök, hogy a választóktól erre kaptak 
felhatalmazást. Biztos, hogy nem erre. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Úgy gondolták 
nincs tovább. Ezt a tevékenységet, hihetetlen pénzéhséget, amit a település lakosai nem 
hagynak. Mindennek van piaci ára, az önkormányzati képviselőknek is akármilyen furcsának 
is tűnik. Önöknek a piaci ára egyezik azzal, amit a gyomaendrődi, körösladányi képviselők 
kapnak. Ha megnézik a dévaványai képviselők által követelt tiszteletdíj ennek több mint a 
duplája. Milyen alapon fizessen Dévaványa bármiért is kétszeres árat a piaci árhoz képest. 
Indokolatlan és eszetlen dolog. Ezt a pazarlást, amit itt látunk, azt nem lehet tűrni. Szeretném 
hangsúlyozni, nagyon kérem a Tisztelt jelenlévőket, lássák be, hogy az álláspontjuk 
tarthatatlan. Dévaványa nem engedheti azt meg, hogy lemaradjon Gyomaendrődtől, 
Körösladánytól. Ha ebbe a dologba belenyugszunk, ezt fogja eredményezni. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy a végtelenségig elszántak vagyunk, ha itt most nem sikerül 
megegyeznünk, akkor továbbmegyünk, aláírást gyűjtünk, népszavazást kezdeményezünk. 
Minden eszközt megmozgatunk annak érdekében, hogy Dévaványát tovább ne lehessen 
rabolni. Azt szeretnék, hogy a település a jövőben is fejlődőképes, élhető város legyen, ehhez 
Önöknek az a feladata, hogy okos döntéseket hozzanak, segítsék a pénzgazdálkodást, de ne 
vigyék a pénzt olyan szinten, ami nem indokolt.  
Reméljük megértjük egymást. 
Köszönöm szépen.” 
 
A lakosság részéről megjelentek megtapsolják Szűcs József hozzászólását.  
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szűcs Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi Kónya Andrást, hogy a leírtakhoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Kónya András a lakosság képviseletében – a leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a jelenlévő lakossági képviselők közül kíván-e 
valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Bartha Sándor részére. 
Bartha Sándor a lakosság képviseletében – elmondja hagyomány, hogy február hónapban a 
nagyobb adófizetők részére a polgármester tart egy tájékoztatót. Elmondja, hogy az idei év 
februárjában második alkalommal vett részt a rendezvénye. Elhangzott, hogy az 
önkormányzat költségvetése mínuszos, hitelfelvételre van szükség. Néhány hónap elteltével 
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azzal kell szembesülni, hogy nincs is olyan nagy gond, hiszen ilyen egyéb dologi kiadásokra 
futja. Ha ezen összeg az önkormányzatnak rendelkezésre áll, akkor nincs ellene kifogása, de a 
prioritást meg kellene tartani. Legnagyobb érték a gyermek. Ha a pedagógusok bérét 50 %-al 
megemelik, akikre a gyermekeik vannak bízva, valamint a közszférában dolgozókét és az a 
vállalkozók ellenérzését nem váltja ki, akkor minden további nélkül egyetért.   
A lakossági képviselő elmondja, hogy Magyarországon kevés olyan személy van, aki 25 éven 
keresztül vezeti a várost. Az idő eltelik és véleménye szerint gondolkodni kell az utódlásról.  
Javasolja, hogy a polgármester próbálja a következő négy évet arra fordítani, hogy a város 
számára agilis, képzett utódot vegyen maga mellé, akit esetleg társadalmi megbízatású 
polgármesteri tisztséggel is megbíznának, annak érdekében, hogy hasonló ívű fejlődés legyen 
a városban, mint az elmúlt 25 évben volt. Kérdése, hogy ezen gondolkodott-e a polgármester? 
Köszöni, hogy meghallgatták. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Bartha Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Váradi Károly részére.  
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. vezetője – egyetért a Bartha Sándor által 
elmondottakkal. Valóban kellene egy utód, de nem biztos, hogy a város azt elfogja fogadni, 
akit a polgármester maga mellé vesz. Valóban sokat tanulhatna az utód a polgármester mellett 
az elkövetkezendő négy évben.  
Pap Tibor polgármester – az elhangzott dolgok nem lényegtelenek, de a témától most 
eltértek.  
A polgármester ismerteti előterjesztését, amelyet Szűcs József nyílt levele mellé írt, ami a 
következő:  
„Szűcs József okleveles közgazdász, aki a városunkban és térségében szolgáltató jónevű 
adótanácsadó és könyvelő irodát vezet, és önkormányzatunk képviselő-testülete Pénzügyi- 
Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának több cikluson keresztül külső tagja 
volt nyílt levelet intézett a képviselő-testülethez, melyet elmondása szerint több képviselőnek 
személyesen is átadott.  
A levél az előterjesztés mellékletét képezi.  
A levélben írtak alátámasztják azt, amit az informális megbeszélésen, - melyen az alakuló 
ülést készítettük elő - elmondtam, vagyis, hogy meglehetősen rossz üzenet az, hogy az alakuló 
ülésen tiszteletdíj emelésre kerül sor. Korábban mindig mértéktartóbbak voltunk és figyeltünk 
a térségi önkormányzatokban megállapított mértékekre és természetesen a saját működési 
költségvetésünk lehetőségeire is.  
Javaslom a levélben leírtakra, az általam elmondottakra, valamint költségvetésünk működési 
hiányára tekintettel gondolják át képviselő társaim nem volna-e célszerű visszaállni a 
módosítás előtti helyzetre, hogy ez évben még a képviselői létszámcsökkenésből adódóan 
megtakarításra is sor kerülhessen. Ha ez nem történik meg, akkor más helyről kell fedezetet 
elvonni, vagy működési hitelt kell felvenni, a kötvényből származó fejlesztési célú 
pénzeszközből kell átmenetileg felhasználni, esetleg az év végén kifizetetlen számlákat kell 
átvinni a 2011-es évre.”  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy megtörténtek az önkormányzati választások, a 
város közössége demokratikusan döntött. A város lakossága ismeri a képviselőket, 
tevékenységüket, ambícióikat, talán egy kicsit a személyiségüket is. Elmondja, a valós éne a 
testületnek az, amikor az első döntést meghozta. A levél írója leírja, hogy a hibás döntést 
helyre lehet hozni.  
A képviselő elmondja, hogy első döntését sok minden befolyásolta, amit most is vállal. Kitart 
amellett, hogy nem szükséges és nem kell tiszteletdíjat emelni. Megjegyzi, hogy 
képviselőként egyedül nem szavazott a tiszteletdíj emelése mellett.  
Köszöni, hogy meghallgatták.  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – megköszöni Szűcs Józsefnek a hozzászólását. Elmondja, hogy négy 
évvel ezelőtt is a tiszteletdíj emelése ellen szólt. Nyuzó Marietta képviselő is elmondta, hogy 
rossz döntést hozott a képviselő-testület, amiért vállalják a felelősséget. Nem volt szó arról, 
hogy a képviselők a megkapott nettó összegű tiszteletdíjból mekkora összeggel támogatták a 
civilszervezeteket. Megjegyzi, látható a Dévavnyai Hírlapban is, hogy mely képviselők 
nyújtanak támogatásokat civilszervezetek rendezvényei lebonyolításához.  
Elmondja, hogy a képviselő-testület négy év alatt nem hozott olyan döntéseket, mint például a 
korábbi testület, hogy 18 millió forintot nem fizetett vissza az Aranykalász Szövetkezet.  
Úgy gondolja, hogy az előző ciklusban képviselő-társaival együtt felelősen hoztak döntéseket. 
Elmondja lehet, hogy Körösladányban olcsóbban könyvelnek, mint Dévaványán.  
A képviselő elmondja azt is, hogy a Vass-telepi iskolában már ötödik éve ingyenes internet 
használat van, amit ő intézett el.  
Megemlíti azt, hogy a Könyves Kálmán úti óvoda dolgozói levélben köszönték meg a 
segítségüket.  
Elismeri, hogy a képviselő-testület sok hibával dolgozik. Elmondja, ha kardinális kérdésről 
van szó a lakosság részéről sokan megjelennek az ülésen, mint pl. most is. Megjegyzi, hogy a 
komposztáló-teleppel kapcsolatos döntéseknél is szólhatott volna a képviselő, azok is nagyon 
fontosak voltak. (Kiss Károly akkor még nem volt tagja a képviselő-testületnek.) 
A képviselő úgy érzi, hogy az előző ciklusban is felelősséggel dolgoztak a városért és most is 
az a céljuk.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy az ötödik ciklusban képviselő. Elmondja azt 
is, amikor nem volt tiszteletdíj megállapítva részükre, akkor is nyújtottak támogatást a 
civilszervezeteknek. 
A képviselő még a választások előtt jelezte, hogy nem lenne célszerű tiszteletdíjat emelni.  
Akármilyen döntést is hoznak, a testületet meg fogja osztani, pedig négy évig együtt kell 
dolgozni.  
Egyetért azzal, hogy a jelenlegi tiszteletdíj magas, az előző ciklusban lévő tiszteletdíj 
mértékének visszaállítását támogatja.  
Megjegyzi, hogy a munkatervben szereplő testületi üléseken túl még nagyon sok ülés 
megtartására került sor az előző évben is, olyan döntések miatt, amit nem lehetett halasztani.   
Elmondja, hogy a képviselőknek munkahelyük van és az ülések miatt bérkiesésük keletkezik. 
Ha közösségi feladatot vállalnak, akkor sok féle tényezőt mérlegelni szükséges.  
Még egyszer elmondja, hogy az előző ciklusban lévő tiszteletdíj mértékével ért egyet.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcs József részére.  
Szűcs József okleveles közgazdász – megkéri a polgármester, hogy tájékoztassa a 
jelenlévőket és a tévénézőket, hogy milyen összegben lett megállapítva a környező 
településeken az alpolgármester, illetve a képviselők tiszteletdíja, annak érdekében, hogy 
látható legyen a különbség.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester tájékoztatja a jelenlévőket Dévaványa, Szeghalom, 
Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztő, Gyomaendrőd településen hogyan alakultak a 
polgármesterek illetményei, az alpolgármesterek és a képviselők tiszteletdíjai.  
Az illetményekről, illetve tiszteletdíjakról készített kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
A polgármester elmondja, hogy egy módosító indítvány hangzott el dr. Ágoston Sándor 
képviselőtől,  - ami egyezik a polgármester által javasoltakkal is - hogy az előző ciklusban 
hatályban lévő önkormányzati rendeletnek megfelelő mértékű legyen a tiszteletdíj (a 
15/2010.(X.15.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tiszteletdíjról lenne szó, amely 
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rendeletet az előző ülésen hatályon kívül helyezte a képviselő-testület). Természetesen az 
alpolgármester illetményéről is újból döntést kell hozni  
A polgármester megkérdezi, hogy az elhangzottól eltérő véleménye van-e valakinek? 
A polgármester megadja a szót Szűcs József részére.  
Szűcs József okleveles közgazdász – még egyszer hangsúlyozza kérésüket. Elmondja, ha ő 
kétszer magasabb összegért vállalja el valakinek a könyvelését, akkor megköszönik és 
keresnek másik könyvelőt. Ugyanez vonatkozik arra is, ha a kenyeret kétszeres áron adják a 
boltba, természetesen ott vásárol a vevő, ahol kedvezőbb az ár. Déványa képviselőinek több 
mint dupla pénzt fizet az önkormányzat, mint a piaci ár. Az elhangzottakból is látszik, hogy a 
környező települések tiszteletdíjaival a dévaványai tiszteletdíj köszönő viszonyban sincs. Úgy 
gondolja, hogy Dévaványa nem olyan gazdag település, hogy ezt megengedhesse magának. A 
régi tiszteletdíjat nem fogadják el, kérésük, hogy a jelenlegi tiszteletdíjakat felezzék meg, ami 
még így is magasabb lesz a környező településeken megállapított tiszteletdíjaktól. Joggal 
várják el azt, hogy ez a település fejlődjön, legyen anyagi forrása, nem kérnek mást csak az 
igazságot. A rablás korszakának vége van, valamint a nyolc éves ámokfutó politikának is.  
A jelenlegi politika lényege, hogy az emberek akarata nélkül semmit nem lehet megcsinálni, a 
dévaványai emberek akarata pedig az, hogy a dévaványai képviselők ne kerüljenek többe, 
mint a szomszéd települések képviselői. 
Kérésüket kell megszavaztatni, látni szeretnék ki szavaz a település fejlődésére és ki a saját 
zsebére.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.   
dr. Ágoston Sándor képviselő – indítványát visszavonja.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nagy Ferenc részére. 
Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezető, a lakosság képviseletében – elmondja, hogy 12 évig 
volt önkormányzati képviselő, azt követően pedig a Pénzügyi Bizottság külső tagja. Tudja, 
hogy mennyi teendő van egy ilyen tisztség vállalásával. Megjegyzi, hogy néhány képviselő 
próbálta megmagyarázni, hogy mennyi munkával jár ez a megbízatás. 
Elmondja, hogy nem csak a képviselő, hanem a vállalkozások, vállalkozók is nyújtanak 
támogatást különböző civilszervezetek részére. Tudomása van arról, hogy az egyik képviselő 
azt mondta az egyik önkormányzati dolgozónak – akinek kevesebb az illetménye, mint a 
képviselő tiszteletdíja –, ha szólni mer a tiszteletdíjak ügyében elintézi, hogy egy héten belül 
nem fog hivatali dolgozó lenni.  
A Kft. vezetője arról is említést tesz, hogy az egyik képviselő azt mondta, amennyiben a 
vállalkozók szólni mernek a tiszteletdíjak ellen, abban az esetben megemelik az iparűzési adó 
mértékét. A Kft. vezetője erre a következőkkel reagált „Ti csak nyolcan vagytok, de mi 
nyolcezren.” Elmondja, hogy Dévaványáért dolgozik, amit eddig tett azt is Dévaványáért 
tette, a dévaványai emberek miatt hozott létre munkahelyeket. Természetesen amit eddig tett, 
nem pénzért tette.  
Röviden szól arról, hogy milyen lépéseket tett a Gyomaendrőd-Dévaványa között lévő 
útszakasz felújításáért.  
Megjegyzi, hogy a felújítást folyamatosan ellenőrizte. 
Javasolja a képviselőknek, lássák be, hogy egy lovon ülnek, csak fordított irányban. Tegyenek 
azért, hogy egy irányba legyenek.  
A közszolgák legyenek közszolgák, akik az embereket szolgálják és ne fordítva.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.   
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy 20 éve dolgozik egy munkahelyen. Cégük egyetlen 
egy beruházás kivitelezését nyerte el a településen, több beruházásnál alvállalkozóként 
működtek közre.  
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Elmondja, hogy ők is tettek lépéseket a Gyomaendrőd-Dévaványa között lévő útszakasz 
felújítása érdekében. Aláírást gyűjtöttek, a közlekedési miniszternek levelet írtak, az 
országgyűlési képviselővel közösen megnézték az út állapotát stb.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy 1996. év óta folyamatosan történtek és történnek 
lépések az út felújítása kapcsán. A miniszterek részére írt leveleket és az azokra kapott 
válaszokat is be tudja mutatni. Szerencsére a legrosszabb részek ki lettek javítva és ígéretek 
vannak további javításokra is a következő évben.   
A polgármester elmondja, hogy most nem az út felújítás a téma, hanem a képviselők 
tiszteletdíjának a kérdése.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy Szűcs József, mint lakossági képviselő 
felvetését nem terjesztheti a testület elé döntéshozatal céljából. Elmondja, mint képviselő 
ezennel módosító indítványként terjeszti a testület elé a képviselők tiszteletdíjának 50 %-al 
történő csökkentését. Javasolja, hogy névszerinti szavazással hozza meg döntését a képviselő-
testület.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Prokics László lakossági képviselő részére. 
Prokics László lakossági képviselő – véleménye, hogy a képviselők vállaljanak munkát, 
dolgozzanak meg a pénzükért, ne a tiszteletdíjból éljenek meg.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nagy Mihály lakossági képviselő részére.  
Nagy Mihály lakossági képviselő – elmondja, hogy most a tiszteletdíjakról van szó. A 
tiszteletet ki kell érdemelni, amit döntésükkel nem érdemeltek ki a dévaványai lakosság 
körében. Elmondja, hogy ezt a feladatot mindenki önként vállalta, senkit sem kényszeríttettek 
rá. Elmondja, ha ő önként vállal feladatot, azért nem kér tiszteletdíjat. Véleménye szerint a 
tiszteletdíjat fel lehet ajánlani különböző nemes célokra. Tudomása szerint a tiszteletdíj után 
az önkormányzat járulékokat is fizet, amely jelentős összeg tesz ki. Elmondja, ha a 
tiszteletdíjról a képviselők lemondanak járulékot sem kell fizetni az önkormányzatnak, ezáltal 
a városnak több pénze marad, sokkal jobban jár.  
Elmondja, hogy egy szakmunkás heti 50-60 órát dolgozik, havi bére kb. 80.000,- Ft.  
Meg kell nézni, hogy a képviselők hány órát dolgoznak ezért a tiszteletdíjért havonta, ha 
utána számolnak jó kis órabér jön ki részükre.   
Megjegyzi, hogy az előző ciklusban megállapított tiszteletdíjat is magasnak tartja, azt is 
megfelezné.  
Elmondja még, hogy a képviselők keressenek plusz munkát (pl. szakmájuknak megfelelőt) és 
azzal keressenek akkora összeget, mint a tiszteletdíj.  
Köszöni, hogy meghallgatták.  
 
A jelenlévő lakossági képviselők megtapsolják Nagy Mihály hozzászólást.  
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – elmondja, hogy az előző ciklusban meghatározott tiszteletdíj 
mértékével ért egyet.  
Elmondja, hogy az október 3-ai választáson a választópolgárok a képviselőket az előző 
ciklusban hatályban lévő tiszteletdíjjal szavazták meg.  
Bartha Sándor lakossági képviselő – közbevetőlegesen elmondja, hogy a választópolgárok a 
képviselőkre szavaztak, nem pedig a tiszteletdíjukra.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcs József részére.  
Szűcs József okleveles közgazdász – hangsúlyozta már, hogy a korábbi tiszteletdíj is 
irreálisan magas volt, ami szintén sokkal magasabb volt a környező településen megállapított 
tiszteletdíjak mértéktől, emiatt Dévaványa 8 év alatt 80 millió forintot veszített, ez az összeg 
nem azt mutatja, hogy nagyon szerények voltak és figyelembe vették Dévaványa teherbíró 
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képességét. Teljesen reális dolgot kérnek és javasolnak, Dévaványa se lógjon ki a sorból, még 
így is magasabb lesz a tiszteletdíj, de ezt már el tudják viselni. Ettől többet nem lehet lenyelni 
a település lakosainak.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Bartha Sándor részére.  
Bartha Sándor lakossági képviselő – elmondja, hogy erkölcsi devalváció következett be, 
gyakorlatilag alkudozás van a tiszteletdíj terén. Véleménye szerint ez nem alku kérdése, 
valaki vagy tenni akar ezért a városért (ingyenesen, szabadidejében), vagy megélhetési 
politikusként viselkedik.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kónya István részére.  
Kónya István lakossági képviselő – elmondja, a civilszervezetek elsőként keresik meg őket, 
hogy nyújtsanak részükre támogatást, amit megtesznek a saját pénzükből. Megjegyzi, hogy 
havi szinten ez több tízezer forintot jelent. Elmondja, hogy eddig is és ezt követően is fogják 
támogatni a civilszervezeteket.  
Szűcs József felvetésével ért egyet a tiszteletdíjak tekintetében.  Elmondja, aki bekerült a 
testületbe tudta, hogy nehéz négy év elé fognak nézni. Megjegyzi, hogy a nyolc ember a 
lakosoktól nem arra kapott felhatalmazást, hogy a saját zsebét tömje tele.  
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Elmondja, hogy Szűcs József javaslatára Nyuzó Marietta módosító indítványt terjesztett elő, 
mely szerint az alpolgármester tiszteletdíja 251.000,- Ft/hó helyett 125.500,- Ft/hó összegben 
kerülne megállapításra. 
A bizottsági elnökök tiszteletdíja 132.183,- Ft/hó helyett 66.091,- Ft/hó, a bizottsági tag 
képviselő tiszteletdíja 100.877,- Ft/hó helyett 50.438,- Ft/hó, a bizottságok nem képviselő 
tagjainak tiszteletdíja 31.307,- Ft/hó helyett 15.653,- Ft/hó összegben kerülne megállapításra. 
A polgármester névszerinti szavazást kezdeményez az alpolgármester, a helyi önkormányzati 
képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjának megállapítása ügyében.   
Pap Tibor polgármester – szavazás előtt megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok 
tagjainak tiszteletdíjának megállapítása ügyében név szerint döntsenek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
434/2010.(X.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester, a helyi 
önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjának megállapítása 
ügyében névszerinti szavazással dönt.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal  

 
Pap Tibor 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.  
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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: 
 435/2010.(X.28.) 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 – kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak Novák Imre 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról, amely a módosító indítvány szerint 
bruttó 125.500,- Ft/hó  összegben kerülne megállapításra. 
A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 
képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 
kimondásával szavazzanak.  

 
Pap Tibor  polgármester     „nem” 
dr. Ágoston Sándor képviselő     „igen” 
Kiss Károly   képviselő     „igen” 
Nyuzó Marietta képviselő    „igen” 
Földi Imre  képviselő    „igen” 
Kanó József  képviselő    „igen” 
Séllei Zsigmond  képviselő    „igen” 
Dékány József  képviselő     „igen” 
  
Pap Tibor polgármester – szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 „igen” 
szavazattal, 1 „nem” szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
 

Határozat: 
 436/2010.(X.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 125.500,- Ft/hó  összegben állapítja meg 2010. 
október 28-tól.  
 
Képviselő-testület megbízza a gazdálkodási irodát, hogy a döntés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző 
Határidő:  értelem szerint 
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Pap Tibor polgármester – kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a helyi 
önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról, mely szerint  
- a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja összegszerűen: 50 438,- Ft/hó,  
- a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja összegszerűen: 15 653,- Ft/hó, 
- a bizottság elnökének tiszteletdíja összegszerűen: 66 091,- Ft/hó. 

A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 
képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 
kimondásával szavazzanak.  
 
Pap Tibor  polgármester     „nem” 
Novák Imre   alpolgármester    „igen” 
dr. Ágoston Sándor képviselő     „igen” 
Kiss Károly   képviselő     „igen” 
Nyuzó Marietta képviselő    „igen” 
Földi Imre  képviselő    „igen” 
Kanó József  képviselő    „igen” 
Séllei Zsigmond  képviselő    „igen” 
Dékány József  képviselő     „igen” 
  
Pap Tibor polgármester – szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 „igen” 
szavazattal, 1 „nem” szavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja: 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

17/2010.(X.29.) 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 a lakossági összefogás eredményre vezetett. A 

ére.  

polgármester biztos abban, hogy ennek ellenére a képviselők tisztességesen és eredményesen 
fogják végezni a munkájukat. A polgármester elmondja, hogy ezzel a döntéssel az 
önkormányzat hitelfelvételi kényszere csökken. 
A polgármester megadja a szót Szűcs József rész
Szűcs József okleveles közgazdász – elmondja, annyira bízott a sikerben, hogy néhány 

nak a fenntartása lehetetlen volt, amit meg kell 

m maradhat le a fejlődésben a környező településektől, hiszen 
itt sem fizetnek ki többet tiszteletdíjra most már, mint a környező településeken. A 

gondolatot papírra vetett az elmúlt napon. 
Elmondja, hogy az ordító igazságtalanság
érteni mindenkinek. Ezt a döntést Dévaványa lakossága nem fogadta el. Elmondja, hogy most 
„sok lúd disznót győzött”, itt nincs vesztes csak nyertes. Mivel mindnyájan Dévaványaiak, így 
mindnyájan nyertesek. Nem volt könnyű meccs, hiszen ezek az emberek sok éven keresztül 
visszaéltek a kapott bizalommal, nem látták be, hogy a tiszteletdíj, amit megkaptak 
Dévaványának jelentős terhet jelent. A korábbi magas tiszteletdíjak további drasztikus 
emelése hatalmas felháborodást keltett a lakosság és a vállalkozók körében. Megköszöni a 
vállalkozó társai segítségét, a lakosság támogatását ennek a harcnak a megvívásában, hiszen 
nélkülük nem sikerült volna.  
Elmondja, hogy Dévaványa se
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képviselőknek sem szabad vesztesnek érezni magukat, hiszen a ténykedésük, munkavégzésük 
el van ismerve, mint a szomszédos városok képviselőié, nincsenek alulértékelve. Ezen 
szavazatukkal esélyt adtak maguknak arra, hogy a következő választásokon ne esélytelenül 
induljanak a megmérettetésben. A képviselők tanúbizonyságát adták annak, hogy kicsinyes 
anyagi érdekükön a nyomás hatására felül tudtak kerekedni. Kéri, hogy a jövőben soha 
senkinek ne jusson eszébe, hogy saját érdekét a közös érdek elé helyezze, vagy ha ezt akarja, 
akkor a választás előtt írja rá a szórólapjára, azért szeretne képviselő lenni, hogy a saját zsebét 
tömje, természetesen a közösség rovására. Arra kéri a képviselőket, hogy a következő négy év 
az ország építő, alkotómunkáé legyen, négy év múlva Dévaványa stabil pénzügyi helyzetű kis 
város legyen, amelyhez erőt, egészséget kíván mindenkinek. Megköszöni Nyuzó Marietta 
képviselő segítségét.  
Köszöni a figyelmet.  
 
A jelenlévő lakossági képviselők megtapsolják Szűcs József hozzászólását.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezzel elkerülték azt, hogy helyi népszavazás 

gyen, mivel Szűcs József kifejtette, ha most itt nem érnek el eredményt kezdeményezték le
volna a helyi népszavazást.  
A polgármester a témát lezárja, rövid szünetet rendel el.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés az ajkai vörös iszap tározó 
ltal okozott károk károsultjainak megsegítésével kapcsolatos.  

tében károsodott települések 

  

ni, illetve több lakos is jelzéssel élt, hogy ő mit javasol.  

nes 

.  

á
A polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen foglalkoztak az ajkai vörös 
iszap tározó gátszakadásából bekövetkezett tragédia következ
lakóinak megsegítésére irányuló kérdéssel Soponya Nagyközség Polgármesterének levele 
kapcsán. Akkor abba maradtak, hogy a soron következő testületi ülésen visszatérnek a 
segítség lehetséges módjaira.  
A kérés önkormányzatonkénti 100.000,- Ft támogatás biztosításáról szólt, ugyanakkor 
felvetődtek más lehetőségek is.
Azóta többféle információk jutottak el a polgármesterhez, hogy milyen módon igyekeznek 
más települések segítséget nyújta
Lehetőségeik szűkössége miatt első sorban az olyan segítségnyújtást javasol, amely nem 
jelent többletköltséget, így pl. az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek ingye
tulajdonba adását az érintett településeket elhagyni kívánó és Dévaványát új lakóhelyül 
választó károsultak számára, azzal a feltétellel, hogy a telket beépítési kötelezettséggel kapja 
tulajdonba a kedvezményezett. Lehetőséget lát arra is, hogy üres, azonnal beköltözhető 
állapotban lévő, jó állagú emiatt hosszútávon biztonságos lakás lehetőségeket biztosító 
magántulajdonban lévő dévaványai lakóingatlanok megvásárlásához nyújtsanak segítséget a 
lakáshoz jutási támogatási rendszerhez hasonló feltételekkel, egyedi döntések alapján. 
Lehetne a Dél-Békési viharkárok esetéhez hasonlóan olyan támogatást is nyújtani, ami egy 
kiválasztott család részére nyújtana segítséget, új életfeltételeinek megteremtéséhez, amelyet 
az ottani településvezetők ajánlására választanának ki és egyeztetnénk a számukra 
legmegfelelőbb megoldást.  
Az elmondottakon túl természetesen más segítési módok is léteznek, amihez várja a  
képviselők további ötleteit is
A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén ezen előterjesztést is 
megtárgyalta.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
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Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen több 
javaslat hangzott el, amelyek közül a bizottság 100.000,- Ft támogatás megítélését javasolja a 
testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a vörös iszap tározó által okozott károk károsultjainak megsegítésére 
100.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
437/2010. (X.28.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Soponya 
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére 100.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 
működési tartaléka terhére az ajkai vörös iszap tározó által okozott károk 
károsultjainak megsegítésére. 
 
A képviselő-testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodáját, hogy gondoskodjon a 
támogatás átutalásáról.  
 
Polgármesteri Hivatal 8123 Soponya, Petőfi S. u. 32. sz.  
Számlaszám: 11600006-00000000-44150235 
 
Felelős:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, felvetődött az a lehetőség is, hogy önkormányzat 
tulajdonában lévő építési telkek ingyenes tulajdonba adását ajánlják fel az érintett 
településeket elhagyni kívánó és Dévaványát új lakóhelyül választó károsultak számára, azzal 
a feltétellel, hogy a telket beépítési kötelezettséggel kapja tulajdonba a kedvezményezett. 
Lehetőségként felvetődött az is, hogy üres, azonnal beköltözhető állapotban lévő, jó állagú 
emiatt hosszútávon biztonságos lakás lehetőségeket biztosító magántulajdonban lévő 
dévaványai lakóingatlanok megvásárlásához nyújtsanak segítséget a lakáshoz jutási 
támogatási rendszerhez hasonló feltételekkel, egyedi döntések alapján. Megjegyzi, hogy két 
család jelezte, hogy ingatlanukat nem tudják értékesíteni, akár áron alul is szívesen eladnák a 
károsultak részére.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek az elhangzottakon túl javaslata? 
Megállapítja, hogy több javaslat nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek ingyenes tulajdonba 
adását ajánlják fel az érintett településeket elhagyni kívánó és Dévaványát új lakóhelyül 
választó károsultak számára, azzal a feltétellel, hogy a telket beépítési kötelezettséggel kapja 
tulajdonba a kedvezményezett, valamint nyújtsanak segítséget üresen álló dévaványai 
lakóingatlanok értékesítésének közreműködésében kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
438/2010. (X.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ajkai vörös iszap tározó 
által okozott károk károsultjainak megsegítése céljából az önkormányzat 
tulajdonában lévő építési telkek ingyenes tulajdonba adását ajánlja fel az érintett 
településeket elhagyni kívánó és Dévaványát új lakóhelyül választó károsultak 
számára, azzal a feltétellel, hogy a telket beépítési kötelezettséggel kapja tulajdonba 
a kedvezményezett. 
 
A képviselő-testület továbbá a károsultak részére üres, azonnal beköltözhető 
állapotban lévő, jó állagú emiatt hosszútávon biztonságos lakás lehetőségeket 
biztosító magántulajdonban lévő dévaványai lakóingatlanok megvásárlásához nyújt 
segítséget a lakáshoz jutási támogatási rendszerhez hasonló feltételekkel, egyedi 
döntések alapján. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről Soponya 
Nagyközség Polgármesterét (Béndek József polgármester, 8123 Soponya, Petőfi S. 
u. 32. sz.) értesítse. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Tímár András gyomaendrődi vendéglátóipari 
vállalkozó a gyomaendrődi Körös Hotel és a Kondorosi Csárda üzemeltetője azzal ajánlattal 
kereste meg az önkormányzatot, hogy egy egyszeri 50.000,- Ft + áfa értékű kiadvány készítési 
költség-hozzájárulás fejében az általa működtetett két vendéglátóipari egységben 
felhasználható kedvezményre jogosító kártyákat juttatna az önkormányzat részére, melyek 
2012. augusztus 31-ig 50 %-os és 20 %-os kedvezményt biztosítanának. A kedvezmény az 
étkezéshez kapcsolódóan lenne igénybe vehető. 
A kedvezmények felhasználási lehetőségeit a mellékelt tájékoztató tartalmazza. Amennyiben 
csoportos kedvezményt akarnak 10 fő felett igénybe venni, akkor pedig mindig előzetes 
egyedi megállapodással alakítható ki a kedvezmény mértéke.  
Az ajánlat hasonló a gyomaendrődi Liget Fürdő korábban már elutasított ajánlatával, amikor 
azt kérték, hogy a dévaványaiak részére a gyomaendrődi fürdő használatát egy árkedvezmény 
fejében szponzorációval segítsék.  
Úgy gondolja, hogy a helyi vállalkozók a Váradi Bt. és a Ramóna Vendéglő a vendéglátással 
kapcsolatban felmerülő igényeket kielégítették eddig és várhatóan a jövőben is. A helyi 
vállalkozók helyzetbe hozásával kapcsolatos céljaikkal a kezdeményezés elfogadása ellentétes 
lenne, ezért azt nem javasolja. Ezen túl a működési költségeik csökkentésére irányuló 
törekvéseikkel sem esne egybe egy még ilyen viszonylag kis összegű működési kiadás 
felvállalása az év hátralévő idejére.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság hétfői ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést. Javaslatuk, hogy a felajánlást köszönjék meg, de ne 
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kapcsolódjanak be a Tímár András vendéglátóipari vállalkozó által felajánlott 
bérletrendszerbe.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
439/2010.(X.28.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni Tímár András 
vendéglátóipari vállalkozó felajánlását, de nem kíván bekapcsolódni a 
gyomaendrődi Körös Hotel és a Kondorosi Csárda vendéglátóipari szolgáltatásainak 
kedvezményes igénybevételét biztosító bérletrendszerbe. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a testület döntéséről Tímár András vendéglátóipari 
vállalkozót értesítse.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2010. november 10.  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a csángómagyarok 
oktatásának további segítésével kapcsolatos kérés.  
A polgármester elmondja, hogy korábban döntöttek egy moldvai csángó fiatal magyar 
tannyelvű intézményben történő továbbtanulását támogató adományról. Az adományt, melyet 
a Moldvai Magyaroktatásért Alapítvány részére juttattak az alapítvány kuratóriumán kívül a 
mellékelt levélben megköszönte a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke is. A 
köszönet mellett újabb kérések is érkeztek, melyek tartalmát a Moldvai Magyar Oktatási 
Program Hírleveléből másolt, mellékelt két felhívásból megismerhetik.  
Az új keresztszülők jelentkezésére vonatkozó felhívás egyértelműen magánszemélyek részére 
kínál lehetőséget a segítségnyújtásra a magyarfalui Gyerekek Háza építésének támogatására 
vonatkozó felhívás viszont magánszemélyek mellett szervezetek, önkormányzatok segítségére 
is számít.  
A polgármester javasolja, hogy az „Új keresztszülők jelentkezést várjuk!” című felhívást és a 
Gyerekek Háza építésének támogatását kérő felhívást a helyi újságban és a kábeltelevízió 
szerkesztett képújságján tegyék közzé. Ezen túl az építkezés támogatásának lehetőségeit a 
2011. évi költségvetés készítése során vizsgálják meg és lehetőségeik szerint érdemi 
támogatást nyújtsanak a megvalósítás érdekében.  
A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási 
Bizottság is megtárgyalta ülésén. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre Bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 
támogatásként 50.000,- Ft-ot javasol a 2011. évi költségvetésébe tervezni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatási 
Bizottság ülésén elhangzottakat. 
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság szerdai ülésén megtárgyalta az előterjesztést és szintén 50.000,- 
Ft-ot javasol a 2011. évi költségvetésbe betervezni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a magyarfalui Gyerekek Háza létesítésének támogatására az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséből 50.000,- Ft összegű fejlesztési célú pénzeszköz 
átadás előirányzatának betervezéséről döntsenek, valamint azzal, hogy a Dévaványai 
Hírlapban, valamint a városi televízió szerkesztett képújságján kérjék azoknak a támogatását, 
akik azt megtehetik és a céllal egyetértenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
440/2010.(X.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a moldvai csángómagyarok 
oktatásának segítését továbbra is fontosnak tartja, ezért a Dévaványai Hírlapban, 
valamint a városi televízió szerkesztett képújságján kéri azoknak a támogatását, akik 
azt megtehetik és a céllal egyetértenek.   
A magyarfalui Gyerekek Háza létesítésének támogatására az önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséből 50.000,- Ft összegű fejlesztési célú pénzeszköz átadás 
előirányzatának betervezéséről dönt.  
  
Utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési koncepció, majd a végleges 
költségvetés készítésénél a pénzeszköz átadással kapcsolatos előirányzat 
betervezéséről gondoskodjon.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Tóth Ágnes műszaki 
ügyintéző terjesztette a testület elé.  
A polgármester elmondja, hogy Szelekovszky László a Karácsony János Honismereti 
Egyesület (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.) elnökeként az önkormányzat hozzájárulását kéri 
a vitéz Bilkey Lipcsey Márton honvéd tábornok egykori gabonás pusztai lakos emlékére és 
tiszteletére állítandó kopjafa felállításához. 
Az emlékhelyet a vitéz Bilkey Lipcsey Márton gabonáspusztai lebontott kúriája előtt, a közút 
szélén állítanák fel, mely helyszínről a Békés Megyei Közútkezelő Zrt.-vel előzetesen már 
egyeztettek. 
Az Egyesület a kopjafa állításához szükséges alap kiásásában és lebetonozásában kéri az 
önkormányzat segítségét. Mivel a kopjafát előreláthatólag 2010. december elején tervezik 
felállítani, ezért amennyiben az önkormányzat biztosítja a kopjafa felállításához szükséges 
munkaerőt és betonmennyiséget (kb. 0,5 m3 mennyiséget), akkor novemberben lehetőség 
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lenne az alap elkészítésére a téli fagyok beköszönte előtt. A kopjafa állítására külterületen 
kerül sor, ezért véleményük szerint szükséges lenne még a kopjafa környékének 
tereprendezése is, amelyhez jelenleg nem rendelkeznek elegendő 40 x 40 cm-es járólappal, 
azonban tavasszal lehetőségük lenne rendezni a kopjafa környékét is. 
Az ünnepséget - a múzeumvezetővel történt előzetes egyeztetések után - a Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjteményben szeretnék tartani, amelyre meg szeretnék hívni a fellelhető régi 
56-os vagy az előtti öttusázókat, valamint a későbbi korosztályt is. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy vitéz Bilkey Lipcsey Márton honvéd tábornok Edit 
nevű lányával beszélt, aki örömmel vette a kezdeményezést. Kérése, hogy a kopjafán vitéz 
Bilkey Lipcsey Márton honvéd tábornok, volt országgyűlési képviselő felirat szerepeljen, a 
kopjafa egy nemzeti színű szalaggal legyen átkötve.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, megkéri a kopjafa készítőjét, hogy egy tervezetet 
küldjön el a testület részére. 
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 kopjafa állításával egyetért. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére. 
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója – 
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kopjafa állításával kapcsolatos munkálatokat az 
önkormányzat segítségével fogják elvégezni, valamint Séllei Zsigmond képviselő ígérte, hogy 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Helyi szervezete is segítséget nyújt a munkálatok során.    
Elmondja, hogy a kopjafát Szelekovszky László fogja készíteni. Az avatást 2010. december 4-
ére tervezik.  
Mindenkit szeretettel várnak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Burainé Murányi Magdolnának az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki  egyetért azzal, hogy a Karácsonyi János Honismereti Egyesület által a vitéz Bilkey 
Lipcsey Márton honvéd tábornok emlékére és tiszteletére állítandó kopjafa munkálatai 
kapcsán az alapozási munkák elvégzéséhez kért munkaerőt, valamint az alap betonozásához 
szükséges anyagot (kb. 0,5 m3 beton) és a 2011-es év tavaszán  a tereprendezéshez szükséges 
40 x 40 cm-es járólapokat biztosítja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
441/2010.(X.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsonyi 
János Honismereti Egyesület (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.) által a vitéz Bilkey 
Lipcsey Márton honvéd tábornok emlékére és tiszteletére állítandó kopjafa 
munkálatai kapcsán az alapozási munkák elvégzéséhez kért munkaerőt, valamint az 
alap betonozásához szükséges anyagot (kb. 0,5 m3 beton) és a 2011-es év tavaszán  a 
tereprendezéshez szükséges 40 x 40 cm-es járólapokat biztosítja. 
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A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját, hogy a 
határozatban foglaltak szerint járjon el. 
 
Felelős:  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Tóth Ágnes 
műszaki ügyintéző terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy a  tavalyi év során a képviselő-testület a 441/2009.(X.29.) Kt. határozatában a 
meglévő motívumok fel- és leszerelésére, valamint az E.on Zrt. által előírt ideiglenes 
díszkivilágítási tervre és új motívumok vásárlására 400.000,- Ft-ot biztosított a 2009. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére.  
Az idei év során is számolni kell a motívumok átvizsgálásának, fel- és leszerelésének, 
valamint az elhasznált villamos energiának a költségeivel, ami a tavalyi év során 95.000,- Ft 
volt. 
Jelenleg 14 db oszlopdísz és 2 darab átfeszítés valamint a főtéren felállítandó fenyőfára 
helyezendő fényfüzérszett van. Átvizsgálva a jelenleg meglévőket megállapították, hogy a 
legrégebbi átfeszítésen lévő izzók kiégtek, azonban cserével felújíthatók, illetve az 
oszlopdíszek közül is vannak olyanok, melyeken a világítás nem megfelelő és ezért szintén 
felújításra szorulnak. Az említett felújítások költsége mintegy 20.000,- Ft. 
Amennyiben a képviselő testület a tavalyi évhez hasonlóan további új motívumok vásárlására 
is biztosít keretet, akkor a Rövid utcától indulva a Kossuth utcáig bezárólag szeretnék az 
oszlopokat díszkivilágítani, illetve a Körösladány úton a Posta előtt létesített 
gyalogosátkelőhelynél is lehetőség lenne egy darab átfeszítés elhelyezésére.  
A 2010. évi karácsonyi ünnepek közeledtével javasolják a jelenlegi motívumok újbóli 
felszerelését, illetve amennyiben ez évi költségvetés terhére lehetőség nyílik a meg lévők 
bővítését. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság új 
motívumok vásárlására 150.000,- Ft-ot javasol. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a  bizottsági javaslattal, hogy új motívumok vásárlására 150.000,- Ft-ot 
biztosítsanak a meglévő motívumok karbantartására, fel- és leszerelésére pedig 115.000,- Ft-
ot  kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
442/2010.(X.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi 
karácsonyi ünnepek közeledtével a város karácsonyfájának és környékének 
díszkivilágítására – a meglévő motívumok fel- és leszerelésére, javítására, valamint 
új motívumok beszerzésére – 265.000,- Ft-ot (ebből 150.000,- Ft-ot új motívumok 
beszerzésére) biztosít a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
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A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját, hogy a 
határozatban foglaltak szerint járjon el. 
 
Felelős:  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Dévaványai Dobfesztivál 
Kulturális Egyesület kérelme. 
Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület elnökének kérése az, hogy a 
2009. évben kezdeményezett és elfogadott elszámolási metódust vegyék elő és a 2010. évi 
rendezvényről készült beszámolóval együtt kerüljön ismét megtárgyalásra.  
A 2009. júniusi testületi ülésen olyan javaslattételre került sor, hogy a dobfesztivál 
többletbevételt generál a rendezvény ideje alatt, ugyanakkor többletkiadást is egyben és a 
keletkezett „jövedelem” egyenlő arányban osztódjon az Egyesület és intézmény között. 
A polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatban a bizottsági ülésen vita alakult ki.  
Az előterjesztésben bemutatásra került a rendezvény ideje alatti bevétel, kiadás. A képviselő-
testület határozatban döntött arról, hogy 100 fő részére ingyenes belépőt biztosít a rendezvény 
ideje alatt, amit 216 fővel túlléptek. Elmondja, hogy az Egyesülettel történő elszámolásnál, 
mint meg nem térített bevétel ez beszámításra került, amelynek összege 257.494,- Ft. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére ismertesse, hogy milyen 
lehetőséget javasolnak biztosítani az Egyesület részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az ülésen hosszasan 
tárgyalták a kérelmet és egyeztettek Kónya Andrással az Egyesület elnökével.  
Az Egyesület elnöke elmondta, hogy már elkezdődött a X. Dobfesztivál szervezése, aminek 
anyagi vonzata van.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy hosszas egyeztetés és egyezkedés után az a 
kompromisszumos javaslata a bizottságnak, hogy a Dévaványai Dobfesztivál Kulturális 
Egyesület kérelmét ne támogassák, mivel a IX. Dobfesztivál rendezvény ideje alatt elért 
többletbevétel és a többletkiadás egyenlege erre nem nyújt fedezetet továbbá a bizottság 
javaslata, hogy kamatmentes kölcsön formájában 333.000,- Ft támogatást nyújtsanak a 2011. 
évben tartandó X. Dévaványai Dobfesztivál megrendezéséhez az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
elmondja, hogy az Egyesület részére korábban is biztosítottak kamatmentes kölcsönt.  
Meglátása, hogy nagyobb odafigyeléssel kell lebonyolítani a rendezvényt, abban az esetben a 
költségek is alacsonyabbak lennének. Oda kell figyelni arra is, ha 100 ingyenes belépő van 
biztosítva, akkor annyit használjanak fel, ne lépjék túl, hiszen az is az eredményességet 
csökkenti.  
A bizottság is egyetért azzal, hogy kamatmentes kölcsön formájában 333.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak a 2011. évben tartandó X. Dobfesztivál megrendezéséhez.  
Pap Tibor polgármester – elmondja a bizottsági ülésen egyetértettek azzal, hogy minél 
eredményesebben készíthessék elő a dobfesztivált, minél nagyobb körben terjedjen el a híre, 
ahhoz forrásra van szüksége az Egyesületnek. Az Egyesület elnöke ígéretet tett arra, hogy az 
idei év tapasztalata alapján jelentősebb támogatásra fognak szert tenni.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért a bizottságok javaslatával, mely szerint a Dévaványai Dobfesztivál Kulturális 
Egyesület kérelmét ne támogassák, mivel a IX. Dobfesztivál rendezvény ideje alatt elért 
többletbevétel és a többletkiadás egyenlege erre nem nyújt fedezetet, valamint azzal, hogy 
kamatmentes kölcsön formájában 333.000,- Ft támogatást nyújtsanak a 2011. évben tartandó 
X. Dévaványai Dobfesztivál megrendezéséhez az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testült 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
443/2010.(X.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Dobfesztivál Kulturális Egyesület kérelmét nem támogatja, mivel a IX. Dobfesztivál 
rendezvény ideje alatt elért többletbevétel és a többletkiadás egyenlege erre nem 
nyújt fedezetet. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete továbbá úgy dönt, hogy a 
Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület részére kamatmentes kölcsön 
formájában 333.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. évben tartandó X. Dévaványai 
Dobfesztivál megrendezéséhez.  
A képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2010. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Dévaványai Dobfesztivál Kulturális 
Egyesülettel a kölcsönszerződés megkötésével.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos  
 

 
Pap Tibor 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 projekt keretében lehetőség 
van Kiadványanyag készítésére, melyre vonatkozóan helyi beszerzési eljárást folytattak le.  A 
Képviselő-testület 400/2010.(IX.30.) Kt. határozatában döntött, hogy a kiadványanyag 
elkészítésére Dr. Erdész Ádám (Békés Megyei Levéltár igazgatója, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.) 
1.600.000,- Ft nettó áras ajánlatát fogadja el. Az eljárás eredményéről a résztvevők 
kiértesítése megtörtént, melyet követően Dr. Erdész Ádám visszalépett a szerződéskötéstől, 
kapacitásbeli hiányokra hivatkozva. 
A kiadási tételre így újabb helyi beszerzési eljárást folytattak le, mely során az alábbi három 
cégtől kértek árajánlatot: 

1) Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány  
 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 
2) Dr. Móczár István, Európa Atlantisza Könyvkiadás  
 2234 Maglód, Árpád vezér u. 106. 
3) Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület  
 5510 Dévaványa, Kossuth út 27. 
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A megadott határidőig, 2010. október 22. 10.00 óráig két cég küldte meg árajánlatát az alábbi 
tartalommal:  

1) Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány  
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 

Ajánlati ár összesen (nettó):    1.600.000,- Ft 
 Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 

2) Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület  
5510 Dévaványa, Kossuth út 27. 

Ajánlati ár összesen (nettó):    1.720.000,- Ft 
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 

A fentiek alapján a beérkezett ajánlatok közül javasolják a Múzeumpártoló Kiemelten 
Közhasznú Közalapítvány 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.) nettó 1.600.000,- Ft összegű 
ajánlatát kiválasztani a tárgyban forgó kiadványanyag elkészítésére vonatkozóan.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a 
Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt bízzák meg a feladat elvégzésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
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 azt javasolja, hogy a Múzeumpártoló Kiemelkedően 
Közhasznú Alapítványt bízzák meg a feladat elvégzésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
A polgármester elmondja, hogy előzetes egyeztetés történt azokkal a személyekkel, akik 
ebben a munkában részt vesznek.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 1.600.000,-
Ft-os nettó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
444/2010.(X.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Dévaványa 
Helytörténeti kiadványának elkészítése” című pályázat kiadványanyagának 
elkészítésére vonatkozóan a beérkezett ajánlatok közül a Múzeumpártoló 
Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.) 
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 – 2012.07.30. – a projekt befejezése    
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki 
irodavezető terjesztette a testület elé, amely Dévaványa város belterületén megvalósítandó 
fásítással kapcsolatos. 
Elmondja, hogy Havancsák László az augusztus 20-ai ünnepi képviselő-testületi ülésen 10 
millió forintot adományozott település részére 10.000 darab facsemete ültetésére. A rendkívül 
nagy értékű ajándék megköveteli azt, hogy felhasználása során körültekintően járjanak el, 
ezért a polgármesteri hivatal 3 kerttervezéssel is foglalkozó vállalkozástól kért árajánlatot és 
tervezői költségvetést az első ütemben kiválasztott utcák fásításának elvégzéséhez szükséges 
érintett utcákban mind a gépjárműbehajtók, mind a telepítendő fák helyének és fajtájának 
meghatározását tartalmazó tervek elkészítésére.  
Fásítással érintett utcák: 

- Árpád utca a központtól kifelé a Sport utcáig, 
- Körösladányi út a városközponttól a belterületi határig, 
- Sport utca a Deák F. utcáig, 
- A Szeghalmi út végig, 
- A Széchenyi utca végig. 

Mivel a nagy értékű ajándékon csak facsemetéket vásárolhatnak, így a tervek elkészítésének 
díját az önkormányzatnak saját költségvetése terhére kell biztosítania. A bekért három 
árajánlatból a megadott határidőig kettő érkezett be, melyek fő jellemzői az alábbiak: 

1. Szász-Kert Bt. 5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/a. 
Tervezési ajánlat:  350.000,- Ft + Áfa 
Teljesítési határidő:  a szerződéskötéstől számított három hét 
 

2. Tér és Terület Kft. 5700 Gyula, Hajnal u. 25/2. 
Tervezési ajánlat: 380.000,- Ft + Áfa 
Teljesítési határidő: szerződéskötéstől illetve a térkép biztosításától számított 30 nap 

Javasolják, hogy a Szász-kert Bt. ajánlatát, mint a legalacsonyabb árajánlatot adó, valamint a 
városban jelentős referenciával rendelkező vállalkozó ajánlatát elfogadni szíveskedjenek. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért 
azzal, hogy a Szász-Kert Bt. 437.500,- Ft-os bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb 
összegű ajánlatot hirdessék ki nyertesnek. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?  
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Szász-Kert Bt. 437.500,- Ft-os bruttó áras ajánlatát, mint 
legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
445/2010.(X.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
város belterületén megvalósítandó fásítás elvégzéséhez szükséges tervek 
elkészítéséhez a Szász-Kert Bt. (5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/a.) 437.500,- Ft-os 
bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek és 
az önkormányzat 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a 
tervkészítéshez szükséges összeget. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
   Feke László műszaki irodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek a bejelentése a zárt ülés megkezdése 
előtt?  
A polgármester megadja a szót Kónya István lakossági képviselő részére.  
Kónya István lakossági képviselő – kérése, hogy az ünnepség- és rendezvényterv 
összeállításakor legyenek figyelemmel a városnap tekintetében a dobfesztivál és a 
körösladányi napok megrendezésének időpontjára. Jó lenne, ha nem egy időpontban, vagy 
egymáshoz közeli időpontban kerülnének megrendezésre a programok.  
Meglátása, hogy a dobfesztivál nem működőképes, most is adósságot termelt. 
Elgondolkodtató, hogy minden évet veszteséggel zárnak és adóssággal kezdenek. Elmondja, 
hogy a költségvetés tervezésekor a támogatási összeg be lesz részükre tervezve.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy készül a 2011. évi rendezvényterv, amelynek 
összeállításakor célszerű figyelembe venni a Kónya István által elmondottakat.  
A dobfesztivállal kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy nem ráfizetésről van szó, 
kiegyenlítődött az Egyesület korábbi tartozása az önkormányzat felé. A polgármester 
megjegyzi, hogy egy városnapi, vagy egy augusztus 20-i rendezvény sokkal magasabb 
összeggel támogat az önkormányzat, mint a fesztivált.   
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek előterjesztése? 
Megállapítja, hogy több előterjesztés nincs.  
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) és b) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügyek, kitüntetési ügy elbírálásának érdekében, valamint vagyonával való 
rendelkezés miatt.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/3-12/2010. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-14. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1900 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 

Pap Tibor       Balogh Csilla  
polgármester       jegyző 
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