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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án 
megtartott rendkívüli ülésén, az iparterületi üzemcsarnok épületében, valamint az 1. 
napirendet követően 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: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő, Layer István a Layer Kft. ügyvezetője, 
Filó György a Békés Mérnök Kft. részéről, Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési 
szakértő, Beleznai Róbert az All-Ready Kft. ügyvezetője, Szűcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki 
irodavezető, Ernyes Csilla pályázatíró referens, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Erdős 
Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja, Németi József az Oktatási- Közművelődési és Sport 
Bizottság külső tagja, Kállai Anikó a Strandfürdő szakmai koordinátora, Nagy Attila a Bio-
Seals Kft. gazdasági vezetője, Sztranyan László TIVI Kft. képviseletében, Pokriva Nándor a 
TIVI Kft. értékesítési igazgatója. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat 
az iparterületi üzemcsarnok épületében.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. „Teremts esélyt – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán” című DAOP-1.1.1/A-09-
2009-0008 jelű pályázaton elnyert uniós támogatással létesült iparterületi 
üzemcsarnok ünnepélyes átadása.  
Előadók: Pap Tibor polgármester 
 Feke László műszaki irodavezető 
 Bíró Zsolt a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője 
 Layer István a Layer Kft. ügyvezetője  
 

2. Dévaványa Város szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével (KEOP 7.2.0 uniós 
pályázattal támogatott 8-10. sz. öblözet) kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére 
beérkezett ajánlatok elbírálása, nyertes kivitelező kiválasztása.  
Előadók: Feke László műszaki irodavezető 
 Beleznai Róbert az All-Ready Kft. ügyvezetője, közbeszerzési tanácsadó 
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3. Üzemcsarnok bérbeadásával kapcsolatosan beérkezett ajánlatok elbírálása, a bérlő 
kiválasztása. 
Előadók: Feke László műszaki irodavezető 
 Ernyes Csilla pályázatíró referens 

 
4. Dévaványa Város közvilágításának LED-lámpás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattal 

kapcsolatos állásfoglalás. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester  
 

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása 2011. évre. 
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

6. Komposztáló telep további működtetésével kapcsolatos alternatívák előzetes 
véleményeztetése.  
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

                                                    
7. Bejelentések. 

 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Határozat: 

   509/2010.(XII.16.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 16-án tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. „Teremts esélyt – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán” című DAOP-1.1.1/A-09-

2009-0008 jelű pályázaton elnyert uniós támogatással létesült iparterületi 
üzemcsarnok ünnepélyes átadása.  
Előadók: Pap Tibor polgármester 
 Feke László műszaki irodavezető 
 Bíró Zsolt a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője 
 Layer István a Layer Kft. ügyvezetője  
 

2. Dévaványa Város szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével (KEOP 7.2.0 uniós 
pályázattal támogatott 8-10. sz. öblözet) kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére 
beérkezett ajánlatok elbírálása, nyertes kivitelező kiválasztása.  
Előadók: Feke László műszaki irodavezető 
 Beleznai Róbert az All-Ready Kft. ügyvezetője, közbeszerzési tanácsadó 

 
3. Üzemcsarnok bérbeadásával kapcsolatosan beérkezett ajánlatok elbírálása, a bérlő 

kiválasztása. 
Előadók: Feke László műszaki irodavezető 
 Ernyes Csilla pályázatíró referens 
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4. Dévaványa Város közvilágításának LED-lámpás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattal 
kapcsolatos állásfoglalás. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester  
 

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása 2011. évre. 
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

6. Komposztáló telep további működtetésével kapcsolatos alternatívák előzetes 
véleményeztetése.  
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

                                                    
7. Bejelentések. 

 
 
1. Napirendi pont  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az első napirendi pont keretében kerül sor a 
„Teremts esélyt – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán” című DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008 
jelű pályázaton elnyert uniós támogatással létesült iparterületi üzemcsarnok ünnepélyes 
átadására. 
 
A polgármester felkéri a jelenlévőket a HIMNUSZ eléneklésére. 
 
A HIMNUSZ eléneklését követően a polgármester köszönti a résztvevőket, majd beszédet 
tart. 
 
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata létezése óta folyamatosnak tartja a 
dévaványán élő munkaképes lakosság foglalkoztatását, aminek érdekében ciklusról-ciklusra 
olyan intézkedéseket tesz, amelyek próbálják ezt segíteni.  
A rendezési tervben ipari területet jelöltek ki, telkeket osztottak meg, arra ösztönözve a 
vállalkozásokat, hogy próbáljanak ezen a területen telephelyet létesíteni. Az erre látogatók 
tapasztalhatják, hogy már több üzemcsarnok létesült a városnak ezen a részén.  
Elmondja, 2008. januárjában döntött úgy a testület, hogy pályázatot nyújt be inkubátorház 
létesítésre.  
A tervezést a szeghalmi székhelyű OPTIMAL-TERV Kft. végezte.   
Sajnos a DAOP-2007-1.1.1/A kódszámú Dél-alföldi Operatív Program Iparterületek, ipari 
parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése című pályázat nem volt 
sikeres.  
Az önkormányzat nem adta fel, 2009. márciusában döntött úgy, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális 
fejlesztése (DAOP-2009-1.1.1/A) kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. 
A pályázatírásnál a szegedi MITT Befektetésszervezési Zrt. segítségét vették igénybe.  
A pályázaton 49,7 %-os támogatást nyertek a megvalósításhoz.  
A nyertes pályázat végrehajtására a bonyolító mérnöki, a műszaki feladatok ellátását a Békés 
Mérnök Kft-re bízták.  
A tervezést a szeghalmi székhelyű OPTIMAL-TERV Kft. végezte.   
A kivitelezésre közbeszerzési eljáráson először a SZEVIÉP Zrt. lett kiválasztva az 
összességében legjobb ajánlatot tevőként (bruttó 93.737.500,- Ft). A SZEVIÉP Zrt. később 
visszalépett gazdasági problémáira hivatkozva, így a másodikként kihirdetett LAYER Kft-vel 
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lett megkötve a szerződés, akik a munkálatokat a szerződéskötés elhúzódását követően a 
lehető leggyorsabban elkezdték.  
A kivitelező 69.903.689,- Ft  + áfa összegért vállalta el a munkát, így a tervezett költségek 
alatt maradtak.  
Elmondja, hogy az önkormányzatnak nem ennyibe kerül ez a beruházás, hiszen egyéb 
költségek is merülnek fel (előkészítés, pályázatírás, mérnöki munkák, könyvvizsgálat, stb.). 
A polgármester úgy gondolja, hogy a beruházás megvalósítása kedvező helyzetbe hozza a 
települést, munkahelyek létesítését teszi lehetővé.  
A mai testületi ülésen fog sor kerülni a bérlő kiválasztására is. Bízik benne, hogy olyan 
munkahelyek fognak teremtődni, amelyhez szolgáltatás is kapcsolódik.  
A pályázat benyújtásához hét vállalkozó, vállalkozás adott szándéknyilatkozatot, akik közül 
egyik sem nyújtott be pályázatot a bérletre vonatkozóan.  
A polgármester a megjelentek nevében köszönti Farkas Zoltán országgyűlési képviselőt, a 
megyei közgyűlés elnökét. Megadja a szót részére, hogy mondja el gondolatait.  
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő – köszönti a jelenlévőket.  
Úgy gondolja, hogy minden egyes épület, amely a település érdekében valósult meg, 
megkülönböztetett figyelmet kell, hogy kapjon, függetlenül attól, hogy milyen funkcióra 
épült. A XXI. század elején, amikor egy épület átadásához elérkezik egy önkormányzat, akkor 
ez a gazdaságfejlesztést jelenti a település szempontjából, ha az emberek számára 
munkahelymegtartást, vagy új munkahelyek létesítését jelenti. Elmondja, nem véletlen lett a 
pályázat címe az, hogy „Teremts esélyt – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán”. Akik ma a 
munkavilágában keresik a lehetőséget, a családjuk számára a megélhetést, ez fontos lehet 
részükre, hiszen nem a szociális ellátó rendszer jelenti számukra a továbblépést a lehetőségek 
vonatkozásában. Elmondja, hogy a kormányzatnak komoly szándéka, mind a pályázati 
lehetőségek rendszerének az átalakításával, mind a munkahelyhez jutás lehetőségének a 
megváltoztatásával, olyan helyzetet teremteni, amely segítséget nyújt a munkavilágába 
történő visszajutásra. Az országgyűlési képviselő úgy gondolja, hogy minden ipari 
létesítmény ezt a célt szolgálja és a jövőben is ezt a célt kell, hogy szolgálja. A polgármester 
említést tett a gazdasági válságról, amin még nem jutottak túl. Vannak már jelei a jobbra 
fordulás lehetőségének. 
Az országgyűlési képviselő úgy gondolja, az önkormányzatok anyagi lehetőségei készek arra, 
hogy ők maguk is, ha nem is foglalkoztatóként, de a foglalkoztatás generálójaként jelen 
legyenek. Feladatuk, hogy megpróbáljanak összefogva olyan feltételrendszert teremteni, 
amely minél több embernek foglalkoztatási lehetőséget tud biztosítani. Azok a gazdasági 
társaságok, akik ebbe az üzemcsarnokba beköltöznek, esetlegesen fejlesztési saját forrás nem 
áll rendelkezésükre, mégis méltó helyszín lehet a foglalkoztatási helyzet javítására. Bízik 
benne, hogy a csarnok megtelik tartalommal, célját megfelelően szolgálja Dévaványán. 
Mindenkinek sok sikert és kitartást kíván. 
Köszöni, hogy meghallgatták.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Farkas Zoltán országgyűlési képviselőnek az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Layer Kft. ügyvezetője Layer István részére.  
Layer István a Layer Kft. ügyvezetője – köszönti a jelenlévőket.  
Megköszöni a lehetőséget, hogy a beruházást cégük valósíthatta meg. Elmondja, hogy a 
beruházást 5 millió forinttal kevesebb összegből valósították meg, mint az első körben 
kihirdetett közbeszerzési eljárás nyertese. Megjegyzi, hogy cégük dévaványai embereket is 
foglalkoztat. Elmondja, hogy Dévaványán telephelyet létesíteni kívánt cégeknek a csarnok 
létesítésével lehetőség nyílik arra, hogy a legjobb körülmények között tudjanak dolgozni. 
Röviden szól arról, hogy Szeghalmon az ipari parkban lévő összes üzemcsarnokuknak van 
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bérlője. Kívánja, hogy Dévaványán is legyen bérlője az üzemcsarnoknak, minél több ember 
számára biztosítsanak foglalkoztatást.  
A beruházás közel 70 millió forintból valósult meg. Az üzemcsarnok hasznos alapterülete: 
453,85 m2, amelyben található kiszolgáló és irodahelységek, női-férfi öltözők, vizesblokkok, a 
körülötte lévő betonos terület nagysága kb. 1.000 m2. Energiatakarékos rendszer 
kialakításával készült el a csarnok, amely a versenyképességét növeli.  
A Layer Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a beruházást a tervezett időpontban nem tudták 
elkezdeni, mivel a talaj nem volt statikailag megfelelő és új tervet kellett készíttetni, ami 
időben csúszást jelentett. Elmondja azt is, hogy az időjárás sem mindig kedvezett a 
munkálatok elvégzéséhez, de ezek ellenére határidőre sikerült elkészülniük.  
Részükről a csarnokot átadja és még egyszer köszöni a lehetőséget.  
Örömmel venné, ha benépesülne a csarnok és ha bővítésre lesz szükség, azt is cégük végezné 
el.  
Kellemes ünnepeket kíván minden jelenlévő számára.  
 
Pap Tibor polgármester és Farkas Zoltán országgyűlési képviselő a nemzeti szalag 
átvágásával átadja a megvalósult üzemcsarnokot.  
 
Az üzemcsarnok ünnepélyes átadása a SZÓZAT közös eléneklésével ér véget. 
 
A SZÓZAT eléneklését követően a jelenlévők egy állófogadáson vesznek részt.  
 
(A képviselők visszaérkeznek a Polgármesteri Hivatalba és ott folytatják a munkát.) 
  
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Város szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével (KEOP 7.2.0 uniós pályázattal támogatott 8-10. 
sz. öblözet) kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása, 
nyertes kivitelező kiválasztása.  
Elmondja, hogy a napirendet Feke László műszaki irodavezető, Beleznai Róbert az ALL-
READY Kft. ügyvezetője, valamint Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó készítették elő.  
A polgármester megkérdezi a napirend előadóit, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni? 
Feke László műszaki irodavezető – szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz nincs, a felmerülő 
kérdésekre választ ad. 
Beleznai Róbert az ALL-READY Kft. ügyvezetője – szintén nincs szóbeli kiegészítése, a 
kérdésekre szívesen válaszol. 
Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó – nem kíván szóbeli 
kiegészítést tenni az írásos anyaghoz. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy ülésén az anyagot 
részletesen megtárgyalta.  
A bizottság a közbeszerzési eljárás nyerteséül - az egyetlen érvényes ajánlatot - „B-O 2010” 
Konzorcium 321.984.580,- Ft-os nettó áras ajánlatát javasolja nyertesnek kihirdetni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, a bizottsági ülésen felvetődött, hogy miért nem az 
olcsóbb ajánlatot fogadják el. A szakmai értékelésben ez meg van indokolva.  
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A polgármester elmondja, hogy a beruházáshoz 92,5 %-os támogatást nyertek összesen, ami 
nagyon szerencsés dolog. A megvalósítást követően pedig a szennyvíztelep felújítására kell 
koncentrálni. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy jó lenne a megvalósítás során közhasznú, illetve 
közcélú munkásokat bevonni, mivel ez esetben több millió forintos megtakarást érhetnének el, 
hasonlóan az iskola felújításhoz. Jó lenne ez ügyben egyeztetni a kivitelezővel.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez ügyben próbálnak egyeztetni a kivitelezővel.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint a nyertes kivitelező figyelmét fel kellene 
hívni arra, hogy dévaványai alvállalkozókat vonjon be a munkába, ezzel is segítve a 
dévaványaiak munkához jutását.  
Örömmel vette, hogy Békés megyei vállalkozás nyerte el a munkát.   
Pap Tibor polgármester – tudomása van arról, hogy mindkét pályázónál jelentkeztek 
dévaványai alvállalkozók. 
Bizottsági ülésen szó volt arról, hogy minden olyan szervezettel, akinek van ilyen jellegű 
kapacitása tárgyalást fognak kezdeményezni, tájékoztatják őket a lehetőségről és azt követően 
pedig egyeztessenek a kivitelezővel.    
Korábbi feladatra alakult dévaványai konzorcium, de sokkal magasabb összegért vállalta 
volna a beruházás elvégzését, amire az önkormányzat ráfizetett volna.  
Megjegyzi, hogy versenyhelyzet van, a lehetőség biztosított a pályázni kívánók számára.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy újabb feltételekhez nem köthetik a 
döntést. Meglátása, hogy a kivitelező fog dévaványai munkásokat alkalmazni, mivel 
szerencsésebb lesz dévaványai munkaerővel elvégeztetni egyes feladatokat, mint 
békéscsabaiakkal. Megjegyzi, hogy a buszváró, a sportöltöző építésénél is alkalmaztak 
dévaványai munkaerőt.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy meg kell adni a lehetőséget a dévaványai 
vállalkozások részére, hogy ajánlatot tegyenek. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a lehetőség adott a Dévaványai 
vállalkozások részére is, a tévé képernyőjén keresztül is tájékozódhattak a pályázati 
felhívásban foglaltakról.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Beleznai Róbert részére.  
Beleznai Róbert az ALL-READY Kft. ügyvezetője – röviden reagál a felvetésekre.  
Elmondja, hogy ez egy jogos kérés a település részéről. A közbeszerzés oldaláról 
maximálisan megpróbálták ezt szigorítani. Megjegyzi, hogy a hiánypótlás is erre vonatkozott.  
Konkrétan szerették volna látni, hogy milyen jogi kapcsolatokat épít fel a nyertes vállalkozó. 
Amennyiben tudtak, éltek a nyilatkozat adás kötelezettségével. Kéri, hogy a műszaki átadás 
után a leírtakat tartassák be.  
A pályázatban a pályázó lenyilatkozta, hogy a beruházás 10 %-át meg nem haladó mértékben 
aszfaltburkolat helyreállítására, villanyszerelésre, gépészetre és földmunkák elvégzésére fog 
kisebb mértékben alvállalkozókat igénybe venni. Arra nincs lehetőségük, hogy megjelöljék, 
kik lehetnek alvállalkozók. Nevesítettek három békéscsabai és egy körösladányi céget és 
elmondták, hogy helyi vállalkozókkal is fog egyezség születni.  
Megjegyzi, hogy a másik pályázó egy budapesti, egy gödöllői és egy dunaharaszti 
alvállalkozást jelelölt meg pályázatában.  
Röviden ennyiben kívánt reagálni a felvetésekre.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a „B-O 2010” Konzorcium 321.984.580,- 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: 
 510/2010.(XII.16.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 131. számában 31199/2010. számú 2010.11.5-én 
megjelent ajánlati felhívás alapján „Dévaványa Szennyvízberuházásának 
megvalósítása” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0006 jelű projekt kivitelezésére 
érkezett ajánlatok elbírálására, kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárásban - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi. CXXIX. törvény alapján - a 
közbeszerzési eljárás nyerteséül  a „B-O 2010” Konzorcium 321.984.580,- Ft-os 
nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 
 
A Képviselő-testület megbízza a műszaki irodát, hogy a közbeszerzési eljárás 
résztvevőit tájékoztassa a testület döntéséről.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely 
üzemcsarnok bérbeadásával kapcsolatosan beérkezett ajánlatok elbírálása, a bérlő 
kiválasztása. 
Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést Feke László műszaki irodavezető és 
Ernyes Csilla pályázatíró referens készítették el.  
A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 
saját tulajdonában lévő - Dévaványa, Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ingatlanon - 463,39 m2 
hasznos alapterületű üzemcsarnok bérbeadásáról a 454/2010.(XI.5.) Kt. határozatával döntött.  
A pályázati felhívás 2010. november 15-én jelent meg. Az ajánlatok benyújtására 2010. 
december 6-án 10 óráig volt lehetőség. A dokumentációt megvásárló két vállalkozóból mind a 
kettő benyújtotta ajánlatát a megadott határidőig.  
Az ajánlatok az alábbi tartalommal kerültek benyújtásra:   

1.) Az ajánlattevő neve: BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
Az ajánlattevő székhelye:  6000 Kecskemét Mezei u. 50. 
e-mail címe: biosales@gmail.com 
Bírálati szempontok adatai:  
Ajánlati ár: nettó 1.920.000,- Ft/év 
A vállalt kaució összege (3 havi): nettó 480.000,‐ Ft  

2.) Az ajánlattevő neve: Ványa Cipő Cipőgyártó és Kereskedelmi Betéti Társaság 
Az ajánlattevő székhelye: 5510 Dévaványa, Tompa u. 22.  
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e-mail címe: turulcipo@freemail.hu 
Bírálati szempontok adatai:  
Ajánlati ár: nettó 125.000,- Ft/hó (azaz nettó: 1.500.000,- Ft/év) 
A vállalt kaució összege (3 havi):  nettó 375.000,‐ Ft 

 A pályázati felhívásnak megfelelően az önkormányzat az egyszeri hiánypótlás lehetőségét az 
ajánlattevők részére biztosította. A hiánypótlások a megadott határidőn belül (2010. december 
13. 16 óra) mindkét cég részéről benyújtásra kerültek.  
A beérkezett ajánlatokról készült szakmai értékelés az előterjesztés mellékletét képezi.  
A pályázatíró referens a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a benyújtott pályázatok 
áttekintése során megállapították, hogy a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-nek 
három banknál van vezetett számlája, mind háromnál van sorban állás. (Megjegyzi, hogy a 
bírálati szempontok között ez nem szerepel.) 
Feke László műszaki irodavezető – valóban nem volt bírálati szempont, de szükségesnek 
tartják elmondani a döntés meghozatalához, hogy mindegyik banknál nem egy-két esetben 
fordult elő sorban állás.  
Elmondja, hogy a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. pénzügyi mutatói a sorban 
állás ellenére is jobbak, mint a  Ványa Cipő Cipőgyártó és Kereskedelmi Betéti Társaságé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Ernyes Csillának és Feke Lászlónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
gazdasági vezetője részére.  
Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – köszönti a 
jelenlévőket.  
A BIO-SALES Bt. nevében gratulál ahhoz, hogy ez az üzemcsarnok megvalósult. Sok 
településen lehet látni új üzemcsarnokot, amelyek sokkal magasabb költséggel valósultak meg 
és sokkal magasabb bérleti díjért adják bérbe, mint Dévaványán.  
Elmondja, hogy a BIO-SALES Bt-nek valóban van sorban állása a számlák kifizetése 
tekintetében. Nem kíván a válságra hivatkozni.  
Elmondja, a válságra úgy reagáltak, hogy saját erőből elkezdtek beruházásokat végezni 
(gépeket, telkeket vásároltak). Tudott dolog a vállalkozások körében, hogy bizonyos 
esetekben lehet csúsztatni a számlák kifizetését, ha az érdek úgy kívánja, ami véleménye 
szerint olcsóbb, mint egy banki hitel. Mint a cég gazdasági vezetője ezt a lehetőséget 
választotta. Elmondja, hogy az idei évben 60 millió forint értékű beruházást valósítottak meg.  
Úgy gondolják, hogy ilyen helyzetben helyes pénzügyi politika lehet a beruházás. A Bt. 
gazdasági vezetője elmondja, hogy folyamatosan szeretnének terjeszkedni Békés megyében. 
Céljuk az üzemcsarnokban hulladékkezelési, gyűjtési, szállítási, csomagolási, raktározási és 
újrahasznosítási tevékenység folytatása. 20-22 fő foglalkoztatását tervezik.   
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nagy Attilának az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a BIO-
SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 1.920.000,- Ft/év nettó áras ajánlatát 
javasolja kihirdetni nyertesnek (4 bizottsági tag igennel szavazott, 2 bizottsági tag 
tartózkodott). 
A bizottsági ülésen szó esett arról is, hogy a Bt-től kérjenek egy bemutatkozást a 
tevékenységükkel kapcsolatban.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, mivel hulladékfeldolgozásról van szó, a 
környezetvédelmi hatóság megadja-e az engedélyt a működésre? Kérdését azért tette fel, 
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mivel az üzemcsarnok környékén több üzem is működik, és általában a hulladékoknak szaga 
van. 
Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – elmondja, 
hogy a hulladékokat előszelektálva kapják meg, a vállalkozásoktól tisztán érkezik meg 
hozzájuk. Reményeik szerint a kommunális hulladékkal az nem keveredik. A lakosságtól 
beérkezett hulladék veszélyes része a kommunális hulladék, amely külön zárt konténerbe 
kerül. Tevékenységük nem veszélyes a környezetre. A zajterhelés mérés lesz a legfontosabb 
feladat, amelyet beállított gépek mellett fogják végezni.  
Elmondja, hogy a kommunális hulladék az, amely szagot ereszthet, már említette, hogy azt 
zárt konténerbe fogják tárolni.  
Elmondja, hogy a vállalkozásoktól tiszta anyag érkezik be. A lakosokkal azt kell megértetni, 
hogy haszonanyagokról van szó, ezeknek tőzsdei áruk van. Minél tisztábban érkezik be 
hozzájuk egy anyag, annál könnyebben tudnak vele dolgozni és annál értékesebb. Elmondja, 
hogy két településen sikerült megszerezniük a státuszt, mint közszolgáltatók a hulladékgyűjtés 
tekintetében.  
Elmondja, ha a konténer megtelik kommunálishulladékkal, azt elszállítják – van rá 
engedélyük –, vagy szerződést kötnek a településen szolgáltatást végző céggel.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – meglátása szerint Dévaványán nem lesz annyi szelektívhulladék, 
amely szükséges az üzem működéséhez. Kérdése, hogy a környező településeken tervezik-e a 
szelektívgyűjtést? 
Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – a képviselő 
kérdésére elmondja, Füzesgyarmaton szelektív közszolgáltatók, havi egy alkalommal 
végeznek gyűjtést, Ecsegfalván három héttel ezelőtt szavazta meg a testület a lehetőséget 
számukra. Elmondja, hogy a régióban minél több településsel szeretnének együttműködni. 
Meglátásuk, ha Dévaványán beindítják ezt az üzemet, nagy költségmegtakarítást jelent. Úgy 
gondolja, hogy a feldolgozásban és az értékesítésben is versenyképesek tudnak lenni. 
Meglátása szerint havi 100-150 tonna hulladék feldolgozásra lesz kapacitásuk a dévaványai 
telephelyen.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – ismeretei szerint a működéshez két nagyon zajos gép 
beállítása is szükségessé válik (bálázó, daráló).  
Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – elmondja, 
hogy az első időszakban a bálázást a csarnokban kisebb teljesítményű gépekkel szeretnék 
megoldani. Elmondja, igen komoly gépek azok, amelyek 200-300 kg-os bálákat készítenek. 
Elképzeléseik vannak arra vonatkozóan, hogy mit, hol szeretnének lehelyezni a csarnokon 
belül. Elmondja, hogy a későbbiekben szeretnék hasznosítani az üzemcsarnok mellett lévő 
téglagyárat is, amelyre szintén komoly elképzeléseik vannak. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy az önkormányzat fegyelmezett gazdálkodást 
végez a megszorítások miatt. Olyan partnert szeretnének választani, aki pontosan fizet.   
Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – elmondja, 
hogy eddig sem az ilyen jellegű kifizetések voltak a stratégiai céljuk középpontjában. 
Elmondja, hogy sokkal rosszabb körülmények között lévő telepért fizetnek havi 600.000,- Ft-
ot, ami miatt vásároltak telket és azon kívánnak üzemet létesíteni.  
A bérleti díj összegét reálisnak és méltányosnak tartja, amelyet egy vállalkozásnak ki kell 
termelni.    
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés havi szinten milyen költségvonzattal jár?  
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Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – elmondja, 
hogy a szolgáltatást nem lehet ingyen végezni, ezért 5,- Ft/év/ingatlan szolgáltatási díjat 
számolnak fel, amely összegért 12 alkalommal szállítják el a hulladékot.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – az elhangzottakból úgy értelmezi, hogy a telepen megsemmisítést 
nem fognak végezni.  
A pályázatban olvasható, hogy 20-22 fő foglalkoztatását tervezik. Kérdése, hogy a 
foglalkoztatás mikortól kezdődik el?  
Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – elmondja, 
hogy a telepen valóban nem fognak megsemmisítést végezni.  
Terveik között szerepel az iratmegsemmisítés is, amellyel kapcsolatban egyeztetések vannak 
folyamatban.  
A foglalkoztatás a kapacitástól függ, de a nyár folyamán szeretnének 20-22 főt alkalmazni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a bizottsági ülésen felvetődött, hogy a tevékenység 
folyatatása során nem teszik-e tönkre ezt a vadonat új csarnokot.  
Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – elmondja, 
hogy azokat a részeket, amelyek könnyen sérülnek le fogják védeni (sarkok stb.), bontható, 
mosható felületeket szeretnének felszerelni. A tisztántartás elemi érdekük, a dolgozóik 
vizsgálaton mennek keresztül és két védőoltást is kapnak. Az ÁNTSZ részéről rendszeres 
ellenőrzést kapnak.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
1.920.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 

 511/2010.(XII.16.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. 
november 15-én a Szuperinfóban és a Napi gazdaságban megjelent ajánlati felhívás 
alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa Kisújszállási u. 01634/12 
hrsz-ú ingatlanon – 463,39 m2 hasznos alapterületű üzemcsarnok bérbeadására 
beérkezett ajánlatok elbírálására, a bérlő kiválasztására irányuló eljárásban a BIO-
SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Mezei u. 
50.) 1.920.000,- Ft/év nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, illetve a gazdálkodási irodát, hogy a 
nyertes ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.  

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető    

Határidő: 2010. december 27. 
 
Pap Tibor polgármester – gratulál a nyertes pályázónak.  
Nagy Attila a BIO-SALES Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gazdasági vezetője – köszöni a 
lehetőséget és további jó munkát kíván. 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a meghívóban negyedik napirendi pontként 
szerepel a Dévaványa Város közvilágításának LED-lámpás korszerűsítésére vonatkozó 
ajánlattal kapcsolatos állásfoglalás. 
Elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódóan az előadók még nem érkeztek meg, így napirend 
cserét javasol, hatodik napirendként javasolja tárgyalni a témát.   
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: 
 512/2010.(XII.16.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete napirend cserét hajt végre és a 2010. 
december 16-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1. „Teremts esélyt – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán” című DAOP-1.1.1/A-09-

2009-0008 jelű pályázaton elnyert uniós támogatással létesült iparterületi 
üzemcsarnok ünnepélyes átadása.  
Előadók: Pap Tibor polgármester 
 Feke László műszaki irodavezető 
 Bíró Zsolt a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője 
 Layer István a Layer Kft. ügyvezetője  
 

2. Dévaványa Város szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével (KEOP 7.2.0 uniós 
pályázattal támogatott 8-10. sz. öblözet) kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére 
beérkezett ajánlatok elbírálása, nyertes kivitelező kiválasztása.  
Előadók: Feke László műszaki irodavezető 
 Beleznai Róbert az All-Ready Kft. ügyvezetője, közbeszerzési tanácsadó 

 
3. Üzemcsarnok bérbeadásával kapcsolatosan beérkezett ajánlatok elbírálása, a bérlő 

kiválasztása. 
Előadók: Feke László műszaki irodavezető 
 Ernyes Csilla pályázatíró referens 
 

4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása 2011. évre. 
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

5. Komposztáló telep további működtetésével kapcsolatos alternatívák előzetes 
véleményeztetése.  
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

6. Dévaványa Város közvilágításának LED-lámpás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattal 
kapcsolatos állásfoglalás. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester  

                                    
7. Bejelentések. 
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4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos 2011. évre 
vonatkozóan.  
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen ezzel kapcsolatban nem hoztak döntést, javaslat volt 
térjenek rá vissza, ha az összes képviselő jelen lesz az ülésen.  
A polgármester elmondja, hogy a közszolgáltató bejelentette, hogy a 6 %-os szolgáltatási díj 
emelésétől eltekint, ha a szelektív hulladékok elszállítása a szerződésből kikerül.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elhangzott, hogy a 6 %-os szolgáltatási 
díj emelés éves szinten kb. 2,7 millió forint plusz kiadást jelentene az önkormányzat számára.  
A bizottság nem javasol szolgáltatási díjemelést, a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, 
azt elfogadásra javasolja a testület felé. 
A bizottság egyetért a közszolgáltatási szerződés módosításával, mely szerint 2010. december 
31-el a szelektív hulladék gyűjtés- kezelési tevékenység végzését a közszolgáltató nem látja 
el.   
Pap Tibor polgármester – javaslat volt, hogy a lakosságot ne terheljék a szolgáltatási díj 
emelésével, fizesse az önkormányzat éves szinten a különbözetet, amely kb. 2,7 millió forint.  
A testületnek döntést kell hozni ez ügyben. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a BIO-SALES Bt. gazdasági vezetőjétől 
hajlandóságot hallottak a szelektív hulladék elszállítására vonatkozóan. Láthatóan a szelektív 
hulladékgyűjtés is meg fog oldódni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a közszolgáltatási szerződés módosításával, mely szerint a „Megrendelő 2010. 
december 31. napjával ezennel felmondja a fent hivatkozott 2008. december 15.-én kelt 
szerződésnek a Közszolgáltatás tartalmára és rendjére vonatkozó 1./ c) pontjában 
meghatározott és  körülírt szelektív hulladék gyűjtés- kezelési tevékenység végzésére 
vonatkozó szolgáltatási megbízatását,  amelyet ezennel Közszolgáltató a további  feltételek 
támasztása mellett elfogad.” kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
  
Határozat: 
513/2010.(XII.16.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TAPPE Szállítási és 
Feldolgozó Kft. és Dévaványa Város Önkormányzata között 2002. január 31-én létrejött  és 
2008. december 15-én módosítással elfogadott közszolgáltatási szerződés módosítását az 
alábbiak szerint: 

 
„Közszolgáltatási szerződés módosítása 

 
amely létrejött Dévaványa Város Önkormányzata (H-5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
képviselő: Pap Tibor polgármester) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), 
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valamint TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. (H-5650 Mezőberény, Békési u. 0307/2 
képviselő: Gyurkó Csaba ügyvezető), mint Közszolgáltató (továbbiakban Közszolgáltató) 
között. 
 
Felek ezennel megállapodnak abban, hogy a „Dévaványa város belterületén a szilárd hulladék 
gyűjtésére, elszállítására, elhelyezésére és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás 
megszervezése” tárgyában  Dévaványán, 2002. január 31.-én kelt és ezt követően 2008. 
december 15.-én módosítással elfogadott közszolgáltatási szerződésüket Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 513/2010.(XII.16.) Kt. számú határozatával jóváhagyva a 
következő feltételekkel megváltoztatják. 
 
A közszolgáltatási szerződés teljesítésének tartalmára és rendjére vonatkozóan 2011. január 1. 
napjától érvényesen a következők szerint állapodnak meg: 
 
1. Közszolgáltatás tartalma, rendje 

a) Megrendelő 2010. december 31. napjával ezennel felmondja a fent hivatkozott 2008. 
december 15.-én kelt szerződésnek a Közszolgáltatás tartalmára és rendjére vonatkozó 
1./ c) pontjában meghatározott és  körülírt szelektív hulladék gyűjtés- kezelési 
tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási megbízatását,  amelyet ezennel 
Közszolgáltató a további  feltételek támasztása mellett elfogad.  

b) Megrendelő ezennel tudomásul veszi, hogy az a) pontban körülírt költségelem a 
Közszolgáltató nyilvántartásából 2011. január 1. napjától kivezetésre kerül, továbbá a 
felmondott szolgáltatásra vonatkozóan a továbbiakban feléledési igényt nem támaszthat.  

c) Felek kijelentik, hogy jelen szerződés módosításából származóan kárigényt nem 
támasztanak egymással szemben.  

 
2. Érvényesség 

Ezen szerződés módosítása csak a 2002. január 31.-én kelt alapszerződéssel, továbbá a 
2008. december 15.-én kelt módosítással elfogadott közszolgáltatási szerződéssel 
egyetemlegesen értelmezhető, felek az itt elfogadott szerződési feltételek módosításait 
2011. január 1. napjától kezdődően kötelesek betartani. 
 

A felek a jelen szerződést elolvasás után helybenhagyóan cégszerűen írták alá, az alulírott 
helyen és napon.  

 
Kelt: Dévaványa, 2010. év december  hó ….. napján. 

 
  
  _________________________ _________________________ 
 Megrendelő  Közszolgáltató 
    Dévaványa Város TAPPE Szállítási és 
      Önkormányzata Feldolgozó Kft 
 képviseli: Pap Tibor képviseli: Gyurkó Csaba 

    polgármester                                                                                 ügyvezető” 
 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2010. december 31.  
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Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az önkormányzati rendelet megalkotásával az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 
Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletét 

a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás  
kötelező igénybevételéről 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
komposztálótelep további működtetésével kapcsolatos alternatívák előzetes véleményeztetése.  
Elmondja, hogy időközben Dr. Kiss Jenő az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetője több alkalommal 
érdeklődött, hogy a képviselő-testület hozott-e már döntést a vagyonkezelési szerződés 
módosításáról, vagy pedig új pályázatot ír ki.   
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy az Organoferm Kft-nek jelentős 
hátraléka halmozódott fel az önkormányzat felé. 
El kell gondolkodni azon, hogy milyen megoldás lenne a legjobb.  
Véleménye szerint az elvárások túl magasak voltak, meg kell fontolni, hogy esetleg mekkora 
összeggel tudják csökkenteni a vagyonkezelési díjat.  
Az ügyintéző elmondja, hogy a vagyonkezelési díj módosítása ügyében törvényességi 
állásfoglalást kértek a Békés Megyei Közigazgatási Hivataltól, mivel kétségek merültek fel 
ennek jogszerű lehetőségéről.  
Az önkormányzat álláspontja szerint a vagyonkezelési szerződésben kikötött vagyonkezelői 
díj mértékétől utólagosan eltérni csak abban az esetben van lehetőség, ha  a pályázati kiírás az 
erre vonatkozó (pl.: infláció követés, amortizáció beszámítás, stb.) szabályokat tartalmazta. 
Egyébként sérti „az államháztartásról” szóló törvénynek az esélyegyenlőségre való 
rendelkezéseit.    
Elmondja, hogy a Békés Megyei Közigazgatási Hivataltól ezen időpontig az állásfoglalás nem 
érkezett meg.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a testületnek el kell döntenie, hogy melyik irányt 
választja.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnöke részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – meglátása, nem biztos, hogy helyesen 
járnak el, ha szerződés módosításra kerül sor. Véleménye, hogy 2010. december 31-el 
mondják fel az Organoferm Kft-vel kötött szerződést, írjanak ki új pályázatot, kedvezőbb 
feltételekkel. Javaslata, hogy a Kft-nek az elmaradás kiegyenlítésére egy év haladékot 
adjanak.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, az önkormányzati rendeletben szerepel, hogy nem 
pályázhat az, akinek tartozása van az önkormányzat felé. 
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Megjegyzi, hogy az Organoferm Kft-ben az ATEVSZOLG Zrt. többségi tulajdonos.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy Dr. Kiss Jenő ígéreteket tett, de előrelépés nem 
történt az ügyben. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, előrelépés nem is történhetett, mivel a képviselő-testület 
döntést nem hozott.  
Kanó József képviselő – véleménye szerint a legjobb megoldás az, ha az Organoferm Kft. 
folytatja tovább a tevékenységet, az önkormányzat pedig a vagyonkezelési díjat csökkenti. 
Megjegyzi, hogy a jelenlegi vagyonkezelési díj mértéke nagyon magas.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester véleménye, bármelyik irány mellett dönt a testület, 
a vagyonkezelési díj mértékét úgy kell meghatározni, hogy abból a hitelt tudják törleszteni 
kamataival együtt, amely évente kb. 4 millió forint + áfa összeget jelent. Megjegyzi, hogy ez 
nagyon sok helyen bevált konstrukció.   
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy lehetőség van-e a vagyonkezelési díj 
mérséklésére? 
Pap Tibor polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, abban az esetben lehet mérsékelni 
a díjat, ha a jogszabály arra lehetőséget ad.  
Elmondja, ha a Közigazgatási Hivatal állásfoglalásában leírja, hogy a szerződés 
módosításának akadálya nincs, akkor dönthet a testület ezen alternatíva mellett is és nem kell 
új pályázatot kiírni.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, az előterjesztésben is látható az önkormányzat 2008. 
szeptember 22-én adta át a komposztáló telep vagyonkezelői jogát az Organoferm Kft. 
részére, amely időszak alatt a vagyonkezelőnek  22.828.750,- Ft adósága keletkezett. A Kft. 
ezek után azt várja el, hogy a vagyonkezelői díj összegét csökkentsék. Elmondja ahhoz, hogy 
a jövőről beszéljenek a múltat rendezni kellene, de eddig a Kft. nem lépett.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, Rabi Béla a Kft. korábbi ügyvezetője tett olyan ígéretet, 
hogy a tartozásukat 500.000,- Ft/hó + áfa összeggel fel tudják vállalni a csökkentett 
vagyonkezelési díj mellett. Elmondja, hogy a csökkentett vagyonkezelési díj mértékéig el sem 
jutottak, mivel az Organoferm Kft. úgy döntött, hogy december 31-el visszaadja a telepet.  
Dr. Kiss Jenő elmondta, hogy az ATEVSZOLG Zrt. többségi tulajdonos lett az Organoferm 
Kft-ben, a telepet szeretnék továbbra is működtetni, kevesebb vagyonkezelési díjért.  
Séllei Zsigmond képviselő – véleménye továbbra is az, hogy az Organoferm Kft-nek 
december 31-ig rendeznie kellene tartozását, hogy a jövőre vonatkozóan lépni tudjon.  
Pap Tibor polgármester – meghatározhatja a testület feltételként, hogy a tartozásukat egy 
összegben fizessék meg azért, hogy pályázni tudjanak.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 
Nyuzó Marietta képviselő – véleménye szerint a legjobb megoldás a szerződés módosítása 
lenne, kedvezőbb vagyonkezelő díj megállapításával. Meg kellene őrizni a jelenlegi 
vagyonkezelőt. Meg kellene határozni azt, hogy mekkora összeggel és hány év alatt törlessze 
a fennálló adósságát a Kft.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a testületnek meg 
kellene határozni a vagyonkezelői díj mértékét. 
Kanó József képviselő – javaslata, hogy 50 %-al csökkentsék a vagyonkezelési díj mértékét 
(minim 4 millió forint/év + áfa), a fennálló tartozásukat pedig 500.000,- Ft/hó + áfa összeggel 
törlesszék. 
Elmondja, ha nem tesznek eleget a fizetési kötelezettségüknek, akkor a szerződést bontsák fel.    
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a javaslatot elfogadhatónak tartja. 
Véleménye, hogy a pályázati kiírást is elő kell készíteni.   
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Pap Tibor polgármester – elhangzott, hogy kezdjenek tárgyalásokat az Organoferm Kft-vel a 
szerződés módosítás vonatkozásában, a fennálló adóságukat havonta 500.000,- Ft + áfa 
összeggel törlesszék. Ha az állásfoglalás nem teszi lehetővé a módosítást, akkor a pályázat 
kerüljön kiírásra, amelyben a vagyonhasznosítási díj minimum nettó 4 millió forint/év 
összegben legyen meghatározva.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
514/2010.(XII.16.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Organoferm Kft. 
azon ajánlatát, mely szerint az önkormányzat felé fennálló vagyonhasznosítási díj 
tartozását havonta 500.000,- Ft + áfa összeggel törleszti, a hátralék teljes 
kifizetéséig. 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a komposztáló-telep vagyonhasznosítására 
vonatkozó pályázati kiírást a műszaki iroda készítse el, amelyben a 
vagyonhasznosítási díj minimum nettó 4 millió forint/év összegben legyen 
meghatározva.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy részletfizetésről készült 
megállapodást írja alá.  
 
A képviselő-testület megbízza a műszaki irodát, hogy a pályázati kiírást készítse el 
és azt terjessze a testület elé elfogadás céljából.   
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Város közvilágításának LED-lámpás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattal kapcsolatos 
állásfoglalás. 
A polgármester köszönti a TIVI Kft. képviseletében megjelent Pokriva Nándor értékesítési 
igazgatót és Sztranyan Lászlót. 
A polgármester elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó írásos anyag a képviselők részére 
megküldésre került.  
A polgármester megadja a szót Pokriva Nándor értékesítési igazgató részére.  
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket.  
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Röviden bemutatja a TIVI Tirisztoros és Villamosberendezéseket Tervező és Gyártó Kft-t, 
szól a fő tevékenységi területükről.  
Elmondja, hogy a TIVI Kft. 20 éve alakult, 15 éve foglalkozik közvilágítással, eddig több  
mint 60 településen végzett teljes vagy részleges közvilágítás korszerűsítést a „hagyományos” 
(NA, kompakt) fényforrással üzemelő lámpatestek beépítésével.  
Ezek nagymértékű energia-megtakarítást, igen hosszú lámpatest élettartamot ígérnek. 
Néhány mondatban szól a referenciájukról.  
Az értékesítési igazgató általános tájékoztatást ad a Horizont Globál LED közvilágítási 
lámpatestekről. Az elmondottakat az ülésteremben lévő lámpatesten szemlélteti.  
Szól az előnyökről, ismerteti a termékjellemzőket, említést tesz a felszereltségről, a műszaki 
jellemzőkről. 
Elmondja, hogy eddig 800 településsel vették fel a kapcsolatot, 300 település esetében 
számításokat végeztek, mely szerint 45-60 % közötti megtakarítást lehet elérni a jelenlegi 
kompakt és nátrium lámpákhoz képest.  
A képviselő-testület tagjait az értékesítési igazgató meghívja egy bemutatóra Esztergomba 
(minden héten szerveznek bemutatót). 
Szól arról is, hogy készenléti díjat számolnak fel, karbantartási díjat nem, mivel ezek a 
lámpatestek karbantartást nem igényelnek.  
Az értékesítési igazgató szól a finanszírozásról.  
Elmondja, hogy beruházás várható értéke kb. bruttó 130 millió forint, ebből az  50 %-át 
tudják vissza nem térítendő formában igénybe venni az EBRD program keretében, míg a 
másik 50 % önrész esetében lehetőség van arra, hogy utólag a megtakarítás mértékéből 
történjen a visszafizetés, így előzetes teher nélkül és a jelenlegi kiadásokat nem emelve 
történhet meg a korszerű, alacsonyabb fogyasztás mellett nagyobb fényt biztosító 
közvilágítás. Ennek kamatterhe euró alapon 4,5 %. 
A megtérülési idő várhatóan 6 év. 
Elmondja azt is, hogy ez a pénzügyi forrás sajnos véges, ezért szükséges a gyors döntés. 
Elmondja, hogy pozitív képviselő-testületi döntés esetén még ez év végén, jövő év elején el 
tudják kezdeni a projektet. A KEOP-on belül a közeljövőben nem várható erre a célra 
támogatás forráshiány miatt, egyébként a mértéke hasonlóan 50 % lenne. Az EBRD 
támogatás azonban gyorsabban lehívható (néhány hónap), nincs pályázat írási "sikerdíj" sem, 
viszont a tömeges igény miatt  a decemberben-januárban elindított projektekre bizonyosan 
lesz pénz, a későbbiekben viszont ez változhat a korlátozottan rendelkezésre álló pénzügyi 
forrás miatt. 
Elmondja, ha az országban mindenhol átállnának a LED lámpás világításra ez 260 milliárd 
forintos megtakarítást jelentene az ország számára éves szinten.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Várja a felmerülő kérdéseket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az értékesítési igazgatónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – tudvalévő, hogy a LED lámpák gyártása a rohamosan fejlődő 
iparágak közé tartozik, hozzátartozik az is, hogy 3-4 havonta avulnak el a régiek, mivel egy 
újabb jobb konstrukció kerül kiadásra.  
Az írásos anyagban olvasható, hogy LED-es lámpákra 5 év teljes körű garanciát vállalnak.  
A szerződésbe a képviselő belevenné, hogy a megvilágítási területen garantálják a megfelelő 
megvilágítási értéket.     
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – elmondja, hogy a szerződésbe bele 
lehet venni a képviselő felvetését.  
Elmondja, kutatások bizonyítják, hogy a LED lámpák kb. 12 év után veszítenek 30 %-ot a 
fényerejükből.  
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Séllei Zsigmond képviselő – kérdése, hogy az áramszolgáltatótól van-e rendszerengedélyük? 
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – elmondja, hogy rendszerengedéllyel 
rendelkeznek, amit tudomása szerint e-mailen megküldtek az önkormányzat részére.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Kelemen István régió vezető ígéretet tett arra, 
hogy a rendszerengedélyt elküldi, de még eddig nem érkezett meg.  
A polgármester elmondja, az általa készített írásos anyagban leírta, hogy a jelenlegi 
viszonylag korszerű közvilágítást a német szénsegély programból származó forrás 
igénybevételével 15 éven belül valósították meg (1998-ban kedvező kamatozású hitelből 
266.028 kWh/év megtakarítást elérve 4,46 év megtérülési idővel) és a teljes amortizációs 
leírás az átvevő üzemeltető könyveiben  még nem történt meg az a maradványérték 
megtérítését is követelheti a korszerűsítés végrehajtása esetén. 
A polgármester elmondja azt is, hogy az önkormányzatknak az E.On érdekeltségi körébe 
tartozó partnerekkel (E.On Energiaszolgáltató Kft. és az EH-SZER Energetikai és Távközlési 
Hálózatépítő és Szerelő Kft.) kompakt villamosenergia-vásárlási és egyetemes szolgáltatási 
szerződése van, amely megkötésekor egyedi kedvező díjat, valamint a kompakt fénycsöves 
lámpatestek égőinek sorcseréjét, továbbá bizonyos esetekben kamatköltségek nélküli fizetési 
halasztást is biztosít azt csak 2013. III. negyedévét követően mondható fel a cég által átvállalt 
6,7 millió Ft + Áfa időarányos részének visszafizetési kötelezettsége nélkül. 
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – elmondja, az első rendszerengedélyt kb. 
3 hónapja kapták meg. Az áramszolgáltatónak nem érdeke, hogy 50-60 %-os megtakarítást 
érjenek el a LED lámpás rendszerrel, ezért először az engedélyt nem akarták megadni.  
Meglátásuk, mivel az áramszolgáltató nem akar piacot veszíteni, ezért készek az engedélyt 
megadni és szerződést módosítani az adott önkormányzatokkal.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a főutcán a megvilágítási értékek jók, ott nincs 
gond. Elmondja, hogy a mellékutcákban minden második oszlopon van lámpatest, lehetőség 
van-e arra, hogy minden oszlopra kerüljön lámpatest? Röviden említést tesz a mellék 
utcákban lévő világítási értékekről.  
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – elmondja, hogy a LED lámpák 
egyenletes megvilágítást adnak le. Meg kell vizsgálni, hogy mely utcák a forgalmasabbak és 
ott kellene minden oszlopra lámpatestet tenni. A bank 40 % megtakarításig biztosít 
finanszírozást. 
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, a jelenlegi anyagi helyzetben meg kell gondolni, hogy 
mire áldoznak. 
Kérdése, hogy referencia munkát lehet-e kérni a város területére? 
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – elmondja, hogy a honlapjukat láthatóak 
a referenciájuk. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a Művelődési Ház előtt lévő téren jó lenne 
néhány LED lámpát üzembe helyezni, így a lakosság is láthatná, hogy mit szeretnének 
megvalósítani.  
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – elmondja, hogy ilyen jellegű igény több 
településen felmerült.  
Ezt a kérést ingyenesen nem tudják teljesíteni, mivel nincs rá keretük. Meghatároznak egy 
kedvezményes árat, amelyen az önkormányzat felé értékesítik a lámpákat, majd azokat 
visszavásárolják. 
Feke László műszaki irodavezető – kérdése, azokon a településeken, ahol részben már 
vannak lámpatestek felszerelve, miért nem léptek tovább? 
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – az irodavezető kérdésére elmondja, 
hogy eddig nem volt finanszírozásra lehetőség. Jelenleg 10-11 településen folyatatni fogják a 
korszerűsítést a testületi döntések értelmében.   
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Séllei Zsigmond képviselő – kérdése, hogy az említett tér megvilágítása (7-8 db lámpával) 
mekkora összegbe kerül? 
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – a felmerülő kérdésre elmondja, hogy 12 
LED-es lámpák ára kb. 50.000,- Ft, a 72 LED-es lámpák ára pedig kb. 110.000,- Ft. 
Pap Tibor polgármester – elhangzott, hogy jó lenne néhány lámpát felszerelni az említett 
téren, hogy a lakosok is láthassák. 
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – már javasolta, hogy a képviselők 
utazzanak el Esztergomba és különböző környezetben megtekinthetik a lámpákat működés 
közben is. A térre rendeljenek lámpákat tesztelés céljából, a tapasztalatok alapján majd dönt a 
testület a hogyan tovább kérdésről.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, akikkel e témában beszélt meggondolásra biztatják a 
testületet. Fejlődés előtt van még ez a fajta közvilágítás nem biztos, hogy érdemes a legelején 
ebbe bele kezdeni.   
Séllei Zsigmond képviselő – javaslata, hogy a Művelődési Ház előtt lévő térre kérjenek 
árajánlatot. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy alaposan megtárgyalták a témát. Két alternatíva 
lehetséges az elhangzottakból. Az egyik, hogy az ügyet továbbgondolják, nem rendelnek meg 
lámpatesteket, hiszen hosszú távú villamos energia megtakarításról van szó.  
A polgármester röviden szól arról, hogy a II. Széchenyi Terv tervezetében szerepel az 
önkormányzati energia szektor hatékonysági közvilágítási programjának az ösztönzése. Az 
államtitkár tájékoztatója szerint 70 %-os támogatást is el lehet érni. Elképzelhető, ha sok 
település élni kíván a lehetőséggel nem lesz elegendő a keret. 
A másik alternatíva pedig az, hogy a Művelődési Ház előtt lévő térre megrendelik a világítás 
megvalósítását és annak a tapasztalata alapján választják ki az önkormányzat számára 
legkedvezőbb konstrukciót. Elmondja, hogy második alternatíva esetén forrást kell 
biztosítani, ami nem egyszerű a jelenlegi pénzügyi helyzetben.  
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – véleménye szerint nem biztos, hogy az 
a jó megoldás, ha a település egy meghatározott részén valósítják meg a LED lámpás 
világítást. Valójában olyan helyen kellene a megvalósítás elvégezni, ahol lehetőség van a 
jelenlegi közvilágítással összehasonlítani, így a lakosok is láthatják a különbséget.  
Séllei Zsigmond képviselő – véleménye, hogy kérjenek ajánlatot és az alapján hozzák meg a 
döntést. 
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – elmondja, ha az érintett területre 
vonatkozóan kapnak egy műszaki leírást, 1-2 napon belül az árajánlatot el tudják készíteni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Javasolja, hogy kérjenek árajánlatot és annak ismeretében hozzanak döntést.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
515/2010.(XII.16.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dévaványa 
Város közvilágításának LED-lámpás korszerűsítésére vonatkozó döntés meghozatala 
előtt árajánlatot kér a Dévaványa, Makay Zádor tér közvilágításának LED-lámpás 
korszerűsítésének megvalósítására műszaki, gazdasági tapasztalat szerzés céljából a 
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TIVI Tirisztoros és Villamos berendezéseket Tervező és Gyártó Kft-től (2509 
Esztergom-kertváros, Ipartelep 30035/2 hrsz.). 
 
Kedvező árajánlat esetén a megszerzett tapasztalatok és a szükséges finanszírozási 
lehetőségek számbavételét követően a képviselő-testület visszatér a belterületi 
közvilágítás LED-lámpás korszerűsítés megvalósításának megtárgyalására és 
döntéshozatalára.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a hivatal műszaki irodáját, hogy a 
határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
   Feke László műszaki irodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a TIVI Kft. képviselőinek, hogy az ülésre eljöttek és a 
képviselőket részletesen tájékoztatták.  
Pokriva Nándor a TIVI Kft. értékesítési igazgatója – köszöni a lehetőséget és további jó 
munkát kíván.  
 
 
 
7. Napirendi pont 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a bejelentések megtárgyalására.  
Elmondja, hogy az első bejelentés felügyelet nélküli, biztonsági kamerarendszer telepítésével 
kapcsolatos.  
A polgármester elmondja, hogy az ülésen jelen van Erdős Csaba az előterjesztés készítője, aki 
tájékoztatja a jelenlévőket a lehetőségekről. 
A polgármester elmondja, az előterjesztésben két alternatíva szerepel, a „B” változat szerint, a 
központi buszváró négy oldalán kívül, a vasútállomás déli részén (kerékpártároló) is lenne 
biztonsági kamera elhelyezve. 
A polgármestert elmondja, a vasútállomásnál a MÁV külön engedélye szükséges ahhoz, hogy 
kamera legyen elhelyezve, bérleti díj és energia költség megfizetése mellett. A polgármester 
elmondta a MÁV képviselőjének, hogy a MÁV érdeke is a biztonsági kamera, aki elmondta 
tudják, de az előírásokat be kell tartaniuk.  
Erdős Csaba az ArtCont Kft. képviseletében – elmondja, lehetőség van arra a „B” alternatíva 
esetében, hogy a vasútállomásnál nem helyeznek el kamerát. A „B” változat azért készült el, 
hogy a meglévő eszközök ki legyenek használva. Elmondja, ha a testület kéri készíthet úgy is 
ajánlatot, hogy a vasútállomásnál nem szerepel a kamera felszerelése.   
Az őrsparancsnok véleményét kikérte, aki javasolta, hogy egy kamera + 1 db rögzítőegység 
kerüljön ki a városi vasútállomásra, mivel ott sok esetben fordul elő kerékpárlopás. A 
kamerának visszatartó ereje van, valamint bizonyítani lehet a rögzített felvételekkel. Javaslata, 
hogy a buszvárónál kerüljön felszerelésre a négy kamera, a vasútállomás esetében pedig, a 
MÁV döntésétől függően.  
Pap Tibor polgármester – véleménye szerint mindkét helyen jó lenne kamerákat elhelyezni.  
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Javasolja, hogy a buszváró vonatkozásában készüljön ajánlat, a négy kamera felszerelése 
vonatkozásában, a vasútállomásnál pedig az engedély megszerzését követően. A polgármester 
a MÁV illetékesét ez ügyben meg fogja levélben keresni.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint a vasút közbiztonsága szempontjából is 
célszerű lenne a kamera felszerelése.   
Pap Tibor polgármester – javaslata, hogy készüljön két ajánlat, az egyik a buszváró 
vonatkozásában, a másik pedig a vasútállomás tekintetében.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy két ajánlat készüljön a felügyelet nélküli, biztonsági kamerarendszer 
telepítésével kapcsolatosan kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
516/2010.(XII.16.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ajánlatot kér 
az ArtCont Kft-től a felügyelet nélküli, biztonsági kamerarendszer telepítésével 
kapcsolatosan a központi buszváró, illetve a vasútállomás környékének biztosítására.   
 
A képviselő-testület megbízza a műszaki irodát, hogy az ArtCont Kft-től a két 
ajánlatot kérje meg.  
 
Felelős:  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Kállai Anikótól a 
Strandfürdő szakmai koordinátorától érkezett. 
Ehhez kapcsolódóan elmondja, az előző testületi ülésen volt szó arról, hogy 2011. január 1-től 
változni fog a közfoglalkoztatás rendszere.  
Elmondja, a munkaügyi központ vezetője tájékoztatta arról, hogy az önkormányzati 
közfoglalkoztatásra a jelenlegi 146 milliárd forint helyett 30 milliárd forint jut 2011. évben, 
ezen összegből a jelenlegitől kétszer több fő közfoglalkoztatását kell megoldani. A 
foglalkoztatás napi négy órás lehet és két hónapig. Elmondja, hogy lesz pályázati lehetőség is, 
- amelynek kiírási időpontja még nem ismert -, mely szerint kirendeltségi szinten 
rendelkezésre álló összes költségkeret 10 %-át fordíthatják 6, illetve 8 órás 
közfoglalkoztatásra. A polgármester elmondja, hogy jelenleg 23 fő van az önkormányzatnál 
ilyen jellegű foglalkoztatásban, akik segítik a hivatal, illetve intézményei munkáját. 
Elmondja, hogy a Strandfürdő esetében 4 főről van szó. Az írásos anyagban le van írva, hogy 
csökkentett létszámmal a jelenlegi nyitva tartást nem tudják tartani.  
A polgármester megadja a szót Kállai Anikó részére.  
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, hogy a 
Strandfürdő és Gyógyászat jelenleg hétköznap 0730-tól 2000 óráig, hétvégén 1300-tól 2000 óráig 
tart nyitva. Ezzel a nyitva tartással segítik a lakosokat abban, hogy a kezeléseket táppénz 
igénybevétele nélkül fel tudják venni. Elmondja, ha a nyitva tartás változik 18 óráig lesznek 
nyitva, akkor sokan munkaidő után nem tudják felvenni a kezelést pl. a boltokban dolgozók. 
Elmondja, hogy a jelenlegi létszámmal tudják megfelelő színvonalon biztosítani a 
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szolgáltatást. Az elmondottak miatt kellene átgondolni a tovább foglalkoztatás lehetőségét 4 
fő tekintetében (2 fő gyógymasszőr, 1 fő adminisztrátor, 1 fő gépész). Megjegyzi, hogy az 
adminisztrátor nyári időszakban a pénztárosi feladatokat is el tudja látni, a gépész munkájára 
pedig egész évben szükség van.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez ügyben a jegyzőasszonnyal is konzultál. Ezt a 
létszámot képtelenség megtartani.  
A polgármester elmondja, hogy maximum 2 fő foglalkoztatásáról lehet szó, 1 fő gépészre 
mindenképpen szükség van, és még 1 fő, aki ezt a munkát segíti. A jelenlegi nyitva tartást 
meg kellene tartani.  
A polgármester elmondja, hogy gépész munkaszerződése meghosszabbításra kerül 3 hónapra 
és addig már fogják látni, hogy milyen lehetőségek lesznek. Az nem lenne jó megoldás, hogy 
a gépész személye 2 havonta változna.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – meglátása szerint a gépész személyét nem kellene változtatni. 
Megjegyzi, hogy tudomása szerint villanymotorok égtek le, valamint sok víz elfolyt.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az üzemeltetési napló alapján lehet ellenőrzést 
végezni.  
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – a képviselő felvetésére 
elmondja, hogy a villanymotor nem égett le, csak ki kellett szárítani. Elmondja, hogy csőtörés 
volt a tanmedencénél, amit nem vettek észre, a vízdíj számlából volt látható a nagyfogyasztás, 
a vízmű felé jelezték, a számla módosításra került.  
A szakmai koordinátor véleménye, hogy a gépész munkakört meg kellene pályáztatni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a gépész munkakört meg lehet pályáztatni, de a 
jelenlegi gépész munkaszerződését meg kell hosszabbítani, hogy a feladat el legyen látva. A 
polgármester elmondja, hogy március 31-ig a gépész munkaszerződése meghosszabbításra 
fog kerülni, valamint 1 fő gyógymasszőré.  
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a gyógytornászi feladatok ellátására írtak ki 
pályázatot, amelyre pályázat nem érkezett, a jelenlegi gyógytornász munkaszerződése pedig 
december 31-ig tart.  
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, hogy a feladat 
megoldottnak látszik.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a 476/2010.(XI.25.) Kt. határozattal döntött a képviselő-
testület arról, hogy Strandfürdő és Gyógyászatnál a víz alatti csoportos gyógytorna 
feltételeinek megteremtése érdekében a medence átalakításához szükséges forrást bruttó 
476.000,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
biztosítja.   
Az intézmény szakmai koordinátorát a hivatal műszaki ügyintézője tájékoztatta arról, hogy a 
kiszámolt és a testület által elfogadott anyagköltség nem fedezi a kiadásokat 700.000,- Ft + 
áfa összeg szükséges az anyagok beszerzéséhez.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja 
biztosítani a felújításhoz szükséges 700.000,- Ft-ot.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 700.000,- Ft-ot biztosítsanak a felújításhoz szükséges anyagok 
beszerzésére kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
517/2010.(XII.16.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Strandfürdő 
és Gyógyászatnál (5510 Dévaványa, Sport u. 5.) a víz alatti csoportos gyógytorna 
feltételeinek megteremtése érdekében a medence átalakításához a 
476/2010.(XI.25.) Kt. határozatban meghatározott 380.800,- Ft + áfa összegen túl 
még 319.200,- Ft + áfa összeget, vagyis összesen 700.000,- Ft + áfa összegű forrást 
biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  
 
A képviselő-testület megbízza a hivatal műszaki irodáját és gazdálkodási irodáját, 
hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  

  
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Felföldi Attila építéshatósági ügyintéző  
Kállai Anikó szakmai koordinátor 

Határidő:  folyamatos  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés egy támogatási kérelem, 
amely Horváth Sándor katolikus plébánostól érkezett.  
A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Római Katolikus Egyházközség, Dévaványa, 
Széchenyi út 2. képviseletében, Horváth Sándor plébános, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-
testület felé, hogy működési költségeihez anyagi támogatást nyújtson. A melléklet az 
egyházközség gáz elszámoló számlája, melyhez kéri az egyházközség a támogatást, mivel 
ilyen nagy összeget saját erejéből nem tud kifizetni. 
A kérelem és az elszámoló számla csatolva van a jegyzőkönyvhöz.  
Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) önkormányzati 
rendelet 7. sz. mellékletének 11. sorában eredeti előirányzatként 18.845.000,- Ft szerepel, 
melyből rendelkezésre áll még 728.000,- Ft. Tájékoztatásképpen elmondja, ha a Dobfesztivál 
Egyesület 2011. évi támogatás 333 000,- Ft előlege ennek a keretnek a terhére kerül 
elszámolásra, akkor a rendelkezésre álló forrás 395.000,- Ft.  
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy valóban magas a 
450.000,- Ft-os gázdíj számla. 
Elmondja, egyeztetett a gazdálkodási irodával és elmondta az irodavezető, hogy az 
önkormányzatnak is van kifizetetlen számlája. Az elmondottak miatt a bizottság nem javasol 
támogatást megítélni a Dévaványai Római Katolikus Egyházközség részére.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint segíteni kell az egyházközségen, 
100.000,- Ft támogatást javasol a képviselő megítélni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy korábban a református lelkészi hivatalnak  
megszavazták, hogy a fennálló visszatérítendő támogatásából 1 millió forintot ne fizessen 
vissza. A képviselő javasolja, hogy egy jelképes összegű támogatást nyújtsanak.  
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Pap Tibor polgármester – 50.000,- Ft támogatást javasol megítélni. Megjegyzi, hogy 
lehetőség van fizetési átütemezést kérni. 
Kanó József képviselő – egyetért azzal, hogy 50.000,- Ft támogatást ítéljenek meg.  
Nyuzó Marietta képviselő – magán véleménye, hogy adakozzanak a hívek. Megjegyzi, hogy 
az adósságot nem a közösség terhére kell felhalmozni. Tudomása szerint nem kevés állami 
támogatásban részesülnek az egyházak.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – a 90-es években javasolta, hogy az egyházközségek részére 
adjanak földet és gazdálkodjanak azon és támogatási kérelemmel ne forduljanak az 
önkormányzat felé. Megjegyzi, hogy nem kevés összeggel támogatták mindkét egyházat az 
elmúlt időszakban.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak a Dévaványai Római Katolikus 
Egyházközség részére az elszámoló gázszámla kiegyenlítéséhez kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 518/2010.(XII.16.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Dévaványai 
Római Katolikus Egyházközség részére 50.000,- Ft támogatást nyújt az elszámoló 
gázszámla kiegyenlítéséhez. 
A Képviselő-testület a támogatást a 2010. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
Az Dévaványai Római Katolikus Egyházközség a támogatás összegével a 
felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. január 31-ig a számla 
befizetését igazoló csekkszelvény bemutatásával elszámol.  Egyben tudomásul veszi, 
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási 
céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé.  
 
A képviselő-testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodáját, hogy gondoskodjon a 
támogatottal a támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás 
kifizetéséről. 
A képviselő-testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodájának vezetőjét, hogy a 
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, valamint, az elnyert támogatás összegét a 
kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, valamint a település internetes honlapján. 
 
Felelős:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé, amely egy tájékoztató.  
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Elmondja, hogy Dévaványán 2004. májusa óta működik eredményesen az „Iskolatej 
Program”. A Program keretén belül a szállítási szerződés 2010. december 31-ig szól. A 
jelenleg hatályos a 2010. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 169/2009.(XII.18.) 
FVM rendelet 1. § (1) bekezdése a 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra 
meghirdetett iskolatej programot szabályozza. 
Tájékoztató jelleggel elmondja, hogy 2010. december 11-én megjelent cikkből az alábbiakat. 
„Mit tehetünk az iskolatej-program sikeréért? 
ÁNGYÁN JÓZSEF (vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár): – A készülő rendelet, amely 
a 2011. évi iskolatej-program szabályozásáról szól, olyan feltételeket szab, ami ezeken a 
körülményeken segít, vagyis a beszállítók, a tejfeldolgozók is jogosulttá válnak erre a 
támogatásra. Ettől azt reméljük, hogy az előfinanszírozásba be fognak szállni ezek a 
beszállítók, és az adminisztráció is csökkenthető, hiszen nem 50 pályázatot kell adott esetben 
benyújtani, hanem a beszállító ezt a pályázatot egyedül is benyújthatja. A GMO-mentes 
takarmányt előnyben részesítjük, továbbá megteremtjük az elektronikus pályáztatás és a 
támogatási időszak lerövidítésének a feltételeit is ebben a rendeletben.  
NAGY ANDOR (KDNP): – A két deciliter tej naponta a gyerekeknek persze nem megváltás, 
de nagyon fontos dolog, hogy ezt legalább megkaphassák. Nekünk, politikusoknak az a 
dolgunk, hogy az emberek életét ne megnehezítsük, hanem megkönnyítsük. Örülök neki, 
hogy ebbe az irányba elmozdulunk. Könnyítsük meg azok életét, akik segíteni akarnak a 
gyerekeken, meg segíteni azokon a gazdákon, akik az iskolák környéken élnek, és el tudják 
adni azt a tejet, amit aztán a gyermekek meg tudnak inni. Az is jó hír, hogy végre áttérünk -
 ennek is épp itt volt az ideje - a papír alapú elszámolásról, rendszerről az elektronikus 
elszámolásra. Köszönöm a választ, és el is fogadom.” 
Az irodavezető javasolja, hogy az új rendelet hatályba lépését követően tárgyalja meg a 
Képviselő-testület a szerződéskötést. 
A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés felterjesztési jog gyakorlása 
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyában. 
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot Séllei Zsigmond képviselő 
terjesztette a testület elé.  
A polgármester két ügyben nem ért egyet a leírtakkal.  
Az írásos anyagban olvasható, hogy 
„Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5. melléklet) 
jelentős mértékben emelkedik. Tudva levő, hogy ez a „kerete” az önkormányzati szféra 
létszámleépítésének, amely az előző évben is már kiugróan magas volt az azt megelőzőekhez 
képest. Meglátásunk szerint ebben a rendszerben további leépítések már csak a 
működőképesség veszélyeztetése árán képzelhető csak el, így semmiképpen sem 
támogatható.” 
A polgármester kezdeményezte, hogy az önkormányzati létszámleépítés is legyen benne, ne 
csak a prémiuméves program.  
A másik a többcélú társulások normatíváit is kritizálja az anyag. Az önkormányzat is tagja a 
társulásnak, az ecsegfalvi általános iskolát társulásban működtetik. Ecsegfalván az iskolát 
nem tudnák működtetni önállóan, csak társulásban, mivel nincs elegendő gyermek.  
A döntést a képviselő-testületnek kell meghozni, vagy a leírtakat át is lehet fogalmazni.  
Elmondja, hogy ilyen petíciók az elmúlt képviselő-testületi ciklusokban is voltak, amelyeket 
elküldtek, de igazából hatása nem volt.  
Röviden szól az érdekegyeztető szövetségekről.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
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Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy három féle anyagot kapott a felterjesztéssel 
kapcsolatban, amelyet behozott a testület elé, ezt találta a legmegfelelőbbnek.  
Röviden szól a kistérségi társulásokról, az intézményfenntartó társulásokról.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a felterjesztéssel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
519/2010.(XII.16.) Kt. hat. 
 

Felterjesztési jog gyakorlása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat tárgyában 

 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV  tv. 101. §-a alapján él felterjesztési 
jogával. 
 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a mellékletben megfogalmazott állásfoglalást küldje meg a nemzetgazdasági 
miniszternek. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal 
Melléklet:  1 db felterjesztés  

 
(A felterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő kérelem a DCKÖ elnökétől érkezett.  
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 56/2010.(XII.13.) CKÖ Kt. határozata 
alapján költségvetési kérelmet nyújt be Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testületéhez a 2011. évi programtervének megvalósítása érdekében. 
A kérelmükhöz mellékelték a rendezvények és egyéb kiadások költségtervét. 
A programtervünk megvalósítása érdekében kérik a Képviselő-testületet, hogy előző évekhez 
hasonlóan 1,- Ft-hoz 1,- Ft-tal, azaz kb.: 800.00,- Ft-tal támogassák a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat munkáját.  
Továbbá kérik, hogy a Képviselő-testület a DCKÖ 2011. évi költségvetésének egyensúlya 
érdekében, illetve a teljes programtervezet megvalósításához a kért összeget a lehetőségekhez 
mérten szíveskedjék támogatni. 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési koncepciójában 200.000,- Ft 
támogatás szerepel. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a 200.000,- 
Ft-on túl magasabb összegű támogatást nem javasol. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
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dr. Ágoston Sándor képviselő – a koncepcióban szereplő 200.000,- Ft-on túl nem javasol 
támogatást. 
Séllei Zsigmond képviselő – szintén nem javasol magasabb összegű támogatást.  
Pap Tibor polgármester – a koncepcióban szereplő 200.000,- Ft-tól magasabb összeget a 
polgármester sem javasol támogatásként. Javasolja, ha a DCKÖ-nek lesznek programjai, 
amelyekre pályázatot nyújtanak be, azoknak a támogatásáról egyedileg döntsön a testület. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.   
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 520/2010.(XII.16.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi működéséhez az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési koncepciójába betervezett 200.000,- Ft túl magasabb összegű 
támogatást nem ítél meg.  
 
A képviselő-testület Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 
programjainak támogatásáról kérelem alapján, egyedileg dönt.  
 
A képviselő-testület megbízza a szervezési irodát, hogy a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatot a testület döntéséről tájékoztassa.  
 
Felelős:  Balogh Csilla jegyző 
Határidő:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az önkormányzat a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, „Szociális földprogramok működtetésének támogatása SZOC-FP-10” című 
pályázati kiírására pályázatot nyújtott be.  
A pályázat során lehetőség nyílt a 2010. július 1. és a 2011. május 31. közötti időszakban a 
szociális földprogram működési költségeinek biztosítására. Az igényelhető támogatás 
minimum 400 eFt, maximum 3 000 eFt.  
Elmondja, hogy az Önkormányzat a pályázaton a maximális 3 millió forintra pályázott. 
Megtörtént az elbírálás, amelynek során 990.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek 
meg a SZOC-FP-10-0039 pályázati azonosító számú pályázathoz. A támogatási szerződés 
IV.5 l pontjában döntési kikötés szerepel, mely szerint: 
Támogatási összegből csak az állattenyésztő alprogram támogatása valósítható meg. 
A megítélt támogatás kevesebb az igényeltnél, ezért módosítási kérelmet kell benyújtani. 
A módosítási kérelemben az eredeti teljes költségvetés összege olyan arányban csökkenthető, 
amilyen arányban a megítélt összeg kevesebb a kért összegnél. 
Az állattenyésztő alprogram keretében kedvezményezett családok naposcsibe nevelése 
valósulhat meg a pályázatban foglaltaktól eltérően kevesebb naposcsibe kihelyezésével és 
kevesebb kedvezményezett család bevonásával. A tervezett 15.000 db naposcsibe helyett 
9.500 db naposcsibét tudnak kihelyezni a következő feltételek mellett:  
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1 és 2 fős háztartások: 1.500 db (60x25 db)  
3 és több fős háztartások: 8.000 db (160x50 db) 
A program költsége: 
3800 db húshibrid naposcsibe 112,- Ft/db   425.600,- Ft 
5700 db kettőshasznosítású     102,- Ft/db   581.400,- Ft 
Napos csibe összesen:                             1.007.000,- Ft 
380 zsák baromfi indító táp 2500,- Ft/zsák  950.000,- Ft  
Támogatás:                                               990.000,- Ft 
Saját erő szükséglet:                                 967.000,- Ft 
Így saját erőként  967.000,- Ft összeget kellene biztosítani a projekt megvalósítása céljából.  
 
A növénytermesztés alprogram megvalósítására, a növénytermesztéssel kapcsolatos működési 
költségek biztosítására, illetve személyi jellegű kiadások fedezetére támogatást nem ítéltek 
meg, az pályázaton kívül saját erőből történik.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a módosítási kérelem 
benyújtásával a bizottság egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a módosítási kérelem benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
   

Határozat: 
 521/2010.(XII.16.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy módosítási 
kérelmet nyújt be ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-hez - az EPER 
rendszeren keresztül - a „Szociális földprogramok működtetésének támogatása 
SZOC-FP-10” című pályázat megvalósítása érdekében.  
A módosítási kérelem indoka: a támogatási összegből csak az állattenyésztő 
alprogram támogatása valósítható meg.    

  
A képviselő-testület 967.000,- Ft saját erőt biztosít a SZOC-FP-10-0039 pályázati 
azonosító számú Szociális Földprogramok működése projekt megvalósításához az 
önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjét és a 
munkaszervező irányítót, hogy a módosítási kérelem benyújtásáról gondoskodjék.  
 
Felelős:   Földi Imre munkaszervező irányító 
  SZFP koordinátor 
Határidő:  2011. január 6. a módosítás benyújtására 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás kedden 
tartotta ülését Ecsegfalván, ahol megválasztották a DAREH Elnökségébe tagként Pap Tibor 
Dévaványa város polgármesterét, két helyettesként pedig Molnár Sándor Vésztő város 
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polgármesterét és Bere Károly Füzesgyarmat város polgármesterét. Elmondja, hogy a 
képviselő-testületnek a Társulási Tanács döntését testületi határozattal meg kell erősíteni.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az elhangzottakkal kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 522/2010.(XII.16.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta a Szeghalom 
Kistérség DAREH Önkormányzati Társulás Elnökségében való képviseletéről szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
101/2010.(XII.14.) sz. határozatát jóváhagyólag elfogadja és egyetért azzal, hogy a 
Tanács a Szeghalom Kistérség képviseletében a DAREH Elnökségébe a Szeghalom 
Kistérségből elnökségi tagként Pap Tibort (Dévaványa város polgármesterét), két 
helyettesként pedig Molnár Sándort (Vésztő város polgármesterét) és Bere Károlyt 
(Füzesgyarmat város polgármesterét) választotta meg. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a zárt ülés megkezdése előtt van-e valakinek 
bejelentése? 
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – meglátása szerint a bizottságok számát csökkenteni kellene, 
mivel ezzel is lehetne költséget megtakarítani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a SZMSZ készítéséhez ez lehet egy módosító 
indítvány, a képviselő írásban adja le javaslatát a jegyzőasszony részére, vagy mondja el 
most, ami a jegyzőkönyvbe rögzítésre kerül. Elmondja, hogy ilyen jellegű javaslat eddig dr. 
Ágoston Sándor képviselő részéről érkezett, amelyet már írásban átadott a jegyző részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – javaslata, hogy a Jogi-, Igazgatási- Ügyrendi Bizottságot vonják 
össze az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottsággal.   
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő – 
javaslata, hogy a Jogi-, Igazgatási- Ügyrendi Bizottság tárgyalja a környezetvédelmi jellegű 
témákat is. A másik javaslata pedig, hogy az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság a 
civilszervezetekkel kapcsolatos témákat is tárgyalja meg.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a testület majd meghozza ez ügyben döntését.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a képviselő-testület rendeletet alkotott az 
önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről. A kitüntetések egy 
ünnepség keretében kerülnek átadásra. A képviselő szeretné, ha ezekre az ünnepségekre a 
képviselők is kapnának meghívást.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az igazgatási irodavezetőt tájékoztatni fogja arról, 
hogy ezentúl a képviselők is kapjanak meghívást kitüntetések, illetve elismerő címek 
átadására vonatkozó ünnepségekre.  
Kanó József képviselő – elmondja, mivel a testületi ülések 15 órakor kezdődnek, így az 
ülésen jelenlévő hivatali dolgozóknak sok esetben túlmunkaidőt jelent. 
Javaslata, hogy az ülés elején olyan témákat tárgyaljanak, amelyhez szükséges az ügyintéző 
jelenléte is.  
Novák Imre alpolgármester – megjegyzi, hogy a jegyzőkönyvvezető az ülés végéig jelen van.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáltatója a jegyző, aki 
túlórát rendelhet el, ami kifizetésre kerül.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a köztisztviselői törvény szabályozza a túlórát. A 
köztisztviselőnek akkor kellene túlóráznia, ha a munkáltatója azt írásban elrendeli. A 
jegyzőnek a túlórákról nyilvántartást kellene vezetnie, amit ez alapján kell kifizetni.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy sok településen az elmondottak miatt reggel 
8 órakor kezdődnek a testületi ülések.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy van egy munkahelye, ahol a feladatot el kell 
látnia, hiszen onnan kapja a fizetését, abból él. Elmondja, hogy a munkaidejéhez sokkal 
jobban illeszthető a 15 órai kezdés, mint egy korábbi időpont. Megjegyzi, hogy ez más 
képviselők esetében is igaz.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a jegyzőasszonytól várnak egy előterjesztést a 
túlórák elszámolásával kapcsolatban.   
A polgármester elmondja, hogy az ülés elején olyan témákat tárgyalnak, amelyhez szükséges 
az ügyintéző jelenléte is, akiknek munkaidő után is szükséges a jelenlétük az ülésen, azok 
részére pedig a túlórát kompenzálják.  
 
A polgármester elmondja, hogy dr. Kádár Gyula Szeghalom, Tildy u. 5. szám alatti lakostól 
kapott egy levelet, amelyben köszönetét fejezi ki a képviselő-testület felé.   
A polgármester a levelet felolvassa, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A polgármester elmondja, hogy a mai napon volt a Békés Megyei Vízművek Zrt. rendkívüli 
közgyűlésének első fordulója, holnap délután 14 órától kerül sor a második forduló 
megtartására, mivel több témában nem sikerült döntést hozniuk.  
Abban meghozták döntésüket, hogy az Felügyelő Bizottságban, valamint az Igazgatóságban is 
csökkentik a tagok számát. Megjegyzi, hogy a megyéből Békésnek és Sarkadnak lesz 
képviselete az Igazgatóságban, vagy a Felügyelő Bizottságban a többi településnek nem, így 
Dévaványának sem. 
A polgármester elmondja, hogy Szarvas város a mai napon tartja testületi ülését, ahol két 
alternatívából választhat a testület. Az egyik, hogy még egy évre meghosszabbítják a 
szolgáltatási szerződést a Vízművek Zrt-vel és felkészülnek arra, hogy a regionális 
rendszerből vesznek át jó minőségű vizet, a hálózat tisztítást, a szennyvíztisztítást is saját 
kézbe veszik. A másik alternatíva pedig, hogy 2011. január 1-től megoldják önállóan ezt a 
feladatot.  
Elmondja még, hogy módosult a Felügyelő Bizottság ügyrendje. 
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Séllei Zsigmond képviselő – a legutóbbi ülésen kérdése volt, hogy milyen a vízminőség 
összetétele a dévaványai víznek. A Vízművek Zrt. részéről ígéretet kapott, hogy a kérdésére 
írásban fognak választ adni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt-től eddig még erre 
a kérdésre válasz nem érkezett. Az önkormányzat tulajdonában is van ilyen kimutatás, 
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amelyet le lehet másolni a képviselő részére. Megjegyzi, hogy korábbi testületi 
előterjesztésekben ez rendszeresen szerepelt.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy már korábban is volt szó a civilháznál jó lenne egy 
üvegfalat létesíteni a folyosónál.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Leader-es pályázatok keretében a Kossuth úti 
épület felújítására próbáltak pályázni.  
Elmondja, hogy el kell készíteni a költségvetését és majd a testület dönt a forrás 
biztosításáról.  
 
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) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügy elbírálásának érdekében.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/3-13/2010. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-8. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1840 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 
 
 
 

Pap Tibor       Balogh Csilla  
polgármester       jegyző 
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