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Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én 
megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő   
Kiss Károly   képviselő  
Nyuzó Marietta  képviselő 
Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 
Séllei Zsigmond  képviselő  
Dékány József  képviselő 

 
Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 
 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző 

          
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója, Gonda József a 
MÁV-START Zrt. területi képviselője, Hajdú László a Jászkun Volán Zrt. Helyközi Üzletág 
forgalomirányítási vezetője, Valánszki Róbert aljegyző, Szűcsné Horváht Margit 
gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Dr. Kulcsár László ügyvéd, 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Gyányi Irén szociális főelőadó, Lengyel László műszaki 
ügyintéző, Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő, Baloghné Berényi Erzsébet 
az ÁMK igazgatója, Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Erdeiné 
Mucsi Márta az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője, Burainé Murányi Magdolna a 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Takácsné Papp Éva a Családsegítő-
Szolgálat vezetője, Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja, Németi József az Oktatási- 
Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság külső tagja, Szalai Ildikó védőnő, a lakosság 
részéről 5 fő. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. A polgármester külön köszönti a 
napirendek kapcsán meghívott vendégeket.  
A polgármester elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester a mai ülése betegsége miatt nem 
tud jelen lenni, ezúton kíván részére mielőbbi javulást.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetéről (különös tekintettel Dévaványa Város 
megközelítésére és elhagyására, figyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékről 
bejárókat). Javaslatok a májusi menetrend változáshoz.  
Előadók: A Körös Volán Zrt. képviselője, 
  A Jászkun Volán Zrt. képviselője, 
  A MÁV-START Zrt.  képviselője  
 

2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
beszámolója 2010. évben végzett munkájáról. 
Előadó:  Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 

3. Az önkormányzat gazdasági programjának (ciklusprogram) elfogadása 2011-2014-es 
önkormányzati ciklusra. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

4. Beszámoló a Szociális Földprogramról.  
Előadó:  Földi Imre programirányító  
 

5. Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 
Előadó:   Pap Tibor polgármester   
 

6. Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjeiről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

7. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím 2011. évi kitüntetettjéről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

8. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjeiről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

9. Bejelentések  
 
A polgármester elmondja, hogy a 6., 7., 8. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjeiről, Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjéről, Döntéshozatal „Dévaványa Sportjáért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjeiről.)  
A polgármester javasolja, hogy 6. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket az 
ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb kérdésekben való döntéshozatal érdekében 
amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
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. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 
 79/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 31-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetéről (különös tekintettel Dévaványa Város 
megközelítésére és elhagyására, figyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékről 
bejárókat). Javaslatok a májusi menetrend változáshoz.  
Előadók: A Körös Volán Zrt. képviselője, 
  A Jászkun Volán Zrt. képviselője, 
  A MÁV-START Zrt.  képviselője  
 

2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
beszámolója 2010. évben végzett munkájáról. 
Előadó:  Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 

3. Az önkormányzat gazdasági programjának (ciklusprogram) elfogadása 2011-2014-es 
önkormányzati ciklusra. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

4. Beszámoló a Szociális Földprogramról.  
Előadó:  Földi Imre programirányító  
 

5. Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 
Előadó:   Pap Tibor polgármester   
 

6. Bejelentések  
 

7. Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjeiről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

8. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím 2011. évi kitüntetettjéről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 
 

9. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjeiről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 

 

 

A polgármester a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események 
megvitatására tér át.  
37/2011.(I.27.) Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítványhoz benyújtott pályázat elbírálásáról a hivatalos értesítés a döntésről 
megérkezett és a támogatási szerződést is megküldték a 100 %-os támogatásra vonatkozóan. 
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A polgármester röviden szól az elmúlt testületi ülése óta történt fontosabb eseményekről. 
 

- 2011. február 25-én Kiskunmajsán Jonathernál Konferencia Központban tartott 
Energetikai Konferencián vett részt a polgármester, ahol a Dél-alföldi Régióban az 
önálló energiaellátás lehetőségeiről volt szó, első sorban a geotermikus termálvizet 
hasznosító megoldásokról.  

- 2011. március 1-én Hernádon a TÖOSZ „Legjobb Gyakorlatok” szakmai 
tapasztalatokról szóló tájékoztatón vett részt, ahol amellett, hogy bemutatták részükre 
az uniós támogatásokkal komplexen energiatakarékos módon felújított 
intézményépületeiket, arról is beszámoltak a helyiek, hogy többszörös integrálás után 
eljutottak oda, hogy nincs egyetlen önálló intézményük sem.  

- 2011. március 3-án Földi Imre programirányítóval és Urbán Eszter önkéntes 
munkással a TÁMOP-kiemelt projektekkel kapcsolatos tájékoztatón vettek részt 
Budapesten, ahol alapos meglepetés várt rájuk, hiszen a tájékoztató azzal kezdődött, 
hogy a január közepén kiírt „Atipikus foglalkoztatási lehetőségek támogatására” című 
pályázati ablakot a pályázat beadásához adandó szakmai tájékoztató sorozat 
megkezdése előtti napokban már lezárták úgy, hogy állítólag egyetlen pályázatot sem 
tudtak az érdeklődők leadni. 

- 2011. március 9-én Máténé Bagyinka Katalin vezető védőnővel egyeztetett a 
polgármester a védőnői ellátás területén kialakult helyzetről, Hunya Zsoltné védőnő 
eltávozása miatt betöltetlen státusz sorsáról, amit egyelőre a várható változások és a 
szeptemberi gyermeklétszámok megismeréséig szerinte sem célszerű betölteni. 
Egyetértett azzal, hogy maradjon a jelenlegi helyettesítési megoldás, de az egy év 
letelte előtt meg kell hozni a döntést a hogyan tovább kérdéséről. Felvetődött a jövőre 
vonatkozóan az Ecsegfalvával történő együttműködés lehetősége is.  

- 2011. március 10-én délelőtt Szegeden Molnár Levente úrral a Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Zrt. befektetési igazgatójával találkozott a polgármester, akitől 
informálódott, hogy a fejlesztési elképzeléseik melyikéhez tudna akár kockázati 
tőkebefektetéssel, akár más módon a Zrt. segítséget nyújtani.  

- 2011. március 10-én délután Békéscsabán a megyeházán a Dél-Alföldi 
Ivóvízminőség-javító Program KEOP pályázat benyújtási határidejének közeledő vége 
április 20-ig elvégzendő feladataikról volt szó. 

- 2011. március 16-án Bucsán volt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásának az 
ülése ahol szó volt: 

o a közösen fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
átszervezéséről, alapító okiratáról, SZMSZ-éről, a közfoglalkoztatási pályázat 
benyújtásáról, 

o a társulás Beszerzési Szabályzatáról,  
o a Káptalanfüredi tábor 2011. évi üdülési szezonban fizetendő térítési díjairól,  
o mozgókönyvtári és közművelődési feladatok kistelepüléseken – Körösújfalu, 

Kertészsziget, Ecsegfalva – történő beindításáról, 
o a 2011. évi turisztikai marketing kampányról. 

Felmerült más településen is, ami korábban Dévaványán a helyi örökségvédelem 
megőrzésénél, hogy gond van az építészeti örökség védelme területén. A rendezési 
tervek nem tartalmazzák az értékvizsgálati munkarészt, van ahol még a feltárás és a 
számbavétel sem kezdődött el.  
Felvetődött, hogy meg kellene vizsgálni térségi szinten egy főépítész alkalmazásának 
lehetőségét.  

- 2011. március 17-én egy Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket 
Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójával tárgyalt a polgármester, aki az általa átadott 
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anyagok alapján, a meglévő formában minden további befektetés nélkül is lát 
lehetőséget energia megtakarításra.  
Ma érkezett ajánlat közvilágítás területére, a fürdőnél pedig folyik a vizsgálat e 
területen.  

- 2011. március 22-én Orosházán volt a Délkelet-Alföldi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
taggyűlése, ahol a szeghalmi kistérség delegáltjaként újra a társulás elnökségébe 
választották a polgármestert.  

- 2011. március 25-én Zámbó András úrral a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 
jelenleg még megbízott igazgatójával tárgyalt a polgármester a helyi középiskolát 
érintő elképzelésekről.  

- 2011. március 27-én a Magyar Öttusa Szövetség főtitkárának vezetésével Balczó 
András, Földi László, Kelemen Péter, Martinek János és Német Ferenc olimpikonok 
tisztelték meg Dévaványát a Békés Megyei Karácsony János Honismereti Egyesület 
szervezésében néhai Lipcsey Márton honvédtábornok, a Ludovika Akadémia egykori 
lovas tanára, egykori dévaványai gazdaköri vezető emlékére rendezett találkozó 
alkalmából.  
A Gabonás Pusztai út mellett elhelyezett kopjafa megkoszorúzása után tartott 
eszmecserén kiemelkedő emberi értékkel bíró személyekkel ismerkedhettek meg.  

- 2011. március 28-án Gyulán Vetési Istvánnal a Ványa Hús Kft. ügyvezetőjével együtt 
– a közelgő vidékfejlesztési kiírásra készülve – felkeresték Nagy István élelmiszeripari 
gépész szakembert és előzetes megbeszélést folytattak egy Dévaványán létesítendő 
helyi és térségi jellegű termékeket előállító feldolgozó üzem és értékesítési hálózat 
létesítéséről.  

- 2011. március 29-én Budapesten tartotta a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége éves és egyúttal tisztújító küldöttgyűlését.  
Az ülés keretében Dr. Tállai András a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára 
tartott tájékoztatást az önkormányzati rendszer átalakításának tervezetéről, ezen belül 
szólt a járási kormányhivatalok felállításáról, arról hogy ezek lesznek az 
államigazgatási hatáskörök gyakorlói. A végleges tervezetek még nem publikusak, 
még nem ismert, hogy milyen előterjesztések fognak készülni ezzel kapcsolatban. 
Szólt arról a korábbi elképzelésről, hogy a legkisebb településeken megszüntetnék az 
önkormányzatokat, a jelenlegi variáció szerint mindenütt megmaradnának, de 
hivataluk bizonyos települési létszám felett lenne csak.  
Szólt arról is, hogy a tervek szerint a még most hatályban lévő önkormányzati törvényt 
rövidesen módosítják az önkormányzatok hitelfelvételi, kötvény kibocsátási 
lehetőségeit bekorlátozva pl. éven túli működési hitelt nem lehetne felvenni, hitelt 
csak fejlesztési célra terveznek engedni, úgymint kötvénykibocsátást.  
Az államtitkár elmondta azt is, hogy az oktatási, egészségügyi, szociális intézmények 
átvétele területével kapcsolatos szabályozásnál van a legnagyobb vita a megye, a 
városok kontra állami fenntartás tekintetében.  
A forrásszabályozás is ezektől függően fog alakulni.  
A jelenlegi önkormányzati források a feladatátadások mértékétől függően fognak 
csökkenni.  
Elkülönítetten kell kezelni és valószínűsítette, hogy megyei önkormányzati szintre 
viszik el a helyi iparűzési adókat, amit fejlesztési pályázati fedezetnek szánnak.  
Végül azt is elmondta még az államtitkár, hogy végleges döntés nincs, ezek 
alternatívák és külön vélemények vannak.  
A TÖOSZ küldöttgyűlése elvárásokat fogalmazott meg a kormányzat és a parlament 
felé, melyet a küldöttgyűlés a miniszterelnök az országgyűlés elnöke, valamint az 
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önkormányzati ügyekért felelős államtitkár és a többi hat önkormányzati szövetség 
részére egyaránt megküld.  
A küldöttgyűlésen a 2010. évi zárszámadást, a 2011. évi költségvetést is tárgyalták. A 
tagdíjemelési javaslatokat elutasították. Mivel az eddigi közel 30 millió forintos 
tartalék 3 millió forintra apadt 2010. év végére, a most elfogadott 2011. évi 
költségvetést az első negyedév tapasztalatai alapján biztosan módosítani kell.  
A tisztújítás során a szövetség új elnöke Schmidt Jenő Tab város polgármestere, 
társelnökök Tarlós István Budapest, Deitz Ferenc Szentendre polgármesterei lettek.  
A Felügyelő Bizottság elnökének szintén Pap Tibor polgármestert választották meg. A 
polgármester megkapta az első feladatot, április 7-én az alakuló vezetőségi 
megbeszélésen javaslatokat kell tennie a kialakult pénzügyi helyzet kezelésére. 

- 2011. március 30-án délelőtt Hódmezővásárhelyen volt a Regionális 
Közfoglalkoztatási Fórum, ahol Dr. Czonda Sándor államtitkár úr adott tájékoztatást 
az év eddigi részében tapasztaltakról. A jó gyakorlatot bemutató és igényeket 
megfogalmazó települések részére kiírt meghívásos pályázatra érkezett pályázók felé, 
így Dévaványa felé is mondta, hogy számíthatnak a kért támogatásra.  
Jelezte, hogy érzik a feszültségeket és dolgoznak a megoldáson.  

- A polgármester elmondja, hogy az ülés elején már említette, hogy az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány „Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának 
támogatása” című kiírásra benyújtott pályázaton 1,5 millió forintot nyertek.   

- A meghívásos értékteremtő támogatásra a pályázat be lett nyújtva, a tájékoztatás 
alapján számíthatnak a támogatásra. Sikeres pályázat esetén 12 fő foglalkoztatására 
nyílik lehetőség 9 hónapon keresztül, a kertészet eszközfejlesztésére közel 2 millió 
forint lesz biztosítva.   

 
A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentéshez és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 
 

Határozat: 
80/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 500/2010.(XII.9.); 
13/2011.(I.27.); 14/2011.(I.27.); 15/2011.(I.27.); 24/2011.(I.27.); 26/2011.(I.27.); 
27/2011.(I.27.); 28/2011.(I.27.); 29/2011.(I.27.); 30/2011.(I.27.); 31/2011.(I.27.); 
33/2011.(I.27.); 34/2011.(I.27.); 35/2011.(I.27.); 37/2011.(I.27.); 38/2011.(I.27.); 
39/2011.(I.27.); 40/2011.(I.27.); 69/2011.(II.24.); 70/2011.(II.24.); határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  
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1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
tömegközlekedés helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása.  
A polgármester köszönti Gémes Tibort a Körös Volán személyszállítási igazgatóját, Gonda 
Józsefet a MÁV-START Zrt. területi koordinátorát és Hajdú Lászlót a Jászkun Volán Zrt. 
Helyközi Üzletág forgalomirányítási vezetőjét. 
A polgármester elmondja, hogy írásos tájékoztató a Körös Volán Zrt. és a MÁV-START Zrt. 
részéről érkezett. A Jászkun Volán Zrt. részéről írásos anyag nem érkezett, ezért kéri az 
ülésen jelenlévő Hajdú Lászlót, hogy szóban adjon tájékoztatást.  
A polgármester megadja a lehetőséget a napirend előadói részére, ha az írásos anyagot szóban 
kívánják kiegészíteni akkor, azt tegyék meg.  
Elsőként megadja a szót Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója részére. 
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – köszönti a testületi ülésen 
megjelenteket. Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő 
kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Gonda József részére. 
Gonda József a MÁV-START Zrt. területi képviselője – köszönti a megjelenteket.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a 2001. április 3-tól változik a jelenleg érvényben lévő 
menetrend, mivel a korábban jelzett pályaállapotban javulás állt be, így menetidő 
növekedéssel nem kell számolni. Elmondja, hogy a minisztériumi jóváhagyás után kiadott 
menetrendet nem lehetett módosítani, ezért április 3-tól van lehetőségük újbóli módosításra, 
ami az elmúlt évi menetrend visszaállítását jelenti. Megjegyzi, hogy ez a menetrend sokkal 
kedvezőbb a jelenlegitől.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gonda Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Hajdú László részére.  
Hajdú László a Jászkun Volán Zrt. Helyközi Üzletág forgalomirányítási vezetője – köszönti 
a testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az írásos tájékoztatót elkészítették, nem tudja, hogy milyen ok miatt nem 
jutott el az önkormányzathoz, amiért elnézést kér.  
Elmondja, hogy 2010. évben ugyanazon menetrendi struktúrával közlekedhettek az utasok, 
mint a 2009-es évben. Megjegyzi, hogy megyén átnyúló közlekedésről van szó.  
Elmondja, hogy cégük 236 autóbuszt üzemeltet, mindegyiket környezetbarát erőforrás hajtja. 
150.000 km éves teljesítményt produkálnak, 36,5 millió forintos árbevétellel és 43 millió 
forintos költséggel, ami azt jelenti, hogy 6,5 millió forintos a veszteség, ami virtuális, mivel 
az állam költségtérítés címen megtéríti részükre.   
Elmondja, hogy a térségben közlekedő buszaikon már az új típusú GPS alapú jegy- és 
bérletkiadó fedélzeti pénztárgépek működnek, így lehetőség van az elektronikus úton történő 
jegy és bérletvásárlásra. Az utasok mobiltelefonon és interneten meg tudják nézni, hogy az 
autóbuszok hol járnak és mikor érik el az adott megállót. Elmondja, hogy az elmúlt évben 46 
autóbuszon volt GPS, az idei évben pályázati forrás segítségével a többi autóbuszokban is ez a 
rendszer működik.  
Jászkun Volán Zrt. képviselője elmondja, hogy 2010. évben 28 db új autóbuszt vásároltak, a 
gépjárművek átlagos életkora 7,8 évre csökkent, ami a szakmában a legjobbnak számít.  
Az elmúlt évi tájékoztató kapcsán felmerült, hogy Kisújszállásról-Dévaványára 8:49 és 14:37 
óra között nem lehet eljutni, kérés volt, hogy 11 óra körüli indulással közlekedtessenek 
járatot. Felmérésük szerint nem bizonyult szükségesnek ezen időpontban történő járat 
indítása.  
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Szintén az elmúlt évi tájékoztató kapcsán merült fel, hogy a Kisújszállásra 2040-kor érkező 
vonathoz nincs busz csatlakozás Dévaványa felé. Az oda érkezők, főképpen diákok csak 
autóval tudnak Dévaványára utazni. Igényként merült fel, hogy biztosítsanak csatlakozást a 
hét utolsó tanítási napján. Felmérésük alapján ezen igény sem bizonyult valósnak.  
Röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Hajdú Lászlónak az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a tájékoztatókat a bizottságok is véleményezték. 
Elsőként megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság ülésén 
elhangzottakat.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a 
tájékoztatókat a hétfői ülésen megtárgyalta, amelyeket elfogadásra javasolnak a testület felé.  
A bizottsági ülésen felmerült, hogy Gyomaendrőd-Dévaványa között délelőtt 10 óra körül jó 
lenne egy autóbuszjárat, mivel 7 órakor és 1155 órakor lehet autóbusszal Dévaványára eljutni. 
A településről több lakos megy ügyet intézni a munkaügyi központba, a földhivatalba, 
valamint a szakorvosi rendelőbe vizsgálatra és a hazautazás autóbusszal nem lehetséges a 
délelőtti órákban.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – a bizottsági ülésen szintén megtárgyalták a tájékoztatókat, amelyet elfogadásra 
javasolnak a testület felé.  
Az ülésen szintén felmerült, hogy Gyomaendrőd-Dévaványa között délelőtt 10 óra körüli 
indulással jó lenne egy autóbuszjárat. 
A bizottság elnöke elmondja, hogy sokan utaznak Gyulára a szakorvosi rendelőbe, amit 
békéscsabai átszállással lehet megoldani. Célszerű lenne Dévaványáról Gyulára közvetlen 
járatot indítani.  
A bizottság elnöke ezúton köszöni meg a Körös Volán Zrt-nek a defibrillátor beszerzéséhez 
nyújtott anyagi támogatást.   
A vasúti közlekedéssel kapcsolatban a bizottság elnökének észrevétele, hogy a 
Hajdúszoboszlóra utazóknak Szeghalmon sokat kell várakozni, itt kellene egy kicsit 
összehangolni a csatlakozást.  
Az ülésen Dékány képviselő szólt a peron magasításáról. 
Dékány József képviselő – elmondja, felvetés volt, hogy a peront meg lehetne emelni, hogy 
könnyebb legyen fellépni a vonatlépcsőjére. 
Az elmúlt évi tájékoztató kapcsán a MÁV képviselő elmondta, hogy ingyenesen biztosítnak 
betonaljakat, az önkormányzatnak a munkavégzést kell megszervezni. Ezzel a lehetőséggel 
nem éltek.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – kérdése, hogy mikor lesz ezen a szakaszon pályafelújítás? 
Elmondja, hogy több alkalommal felvetette a Jászkun Volán Zrt. felé, hogy Kisújszállásról 
Dévaványára indítsanak járatot a Kisújszállásra 2040-kor érkező vonathoz. Megjegyzi, hogy 
próbajárat indítása nélkül az igényeket nem lehet felmérni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Gémes Tibor részére.  
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – elmondja, hogy meg fogják 
vizsgálni Gyomaendrődről Dévaványára délelőtt 10 óra körül közlekedő autóbuszjárat 
szükségességét.  
Elmondja, hogy felülvizsgálat alatt áll a közösségi közlekedés ügye, amely a finanszírozásra, 
a párhuzamos közlekedésre, összevonásra stb. vonatkozik.  
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Elmondja, hogy a vagyonkezelő által előírt költség és km korlátokat be kell tartani. Elmondja, 
hogy két település közötti közlekedés esetében meg kell nézni mind két közlekedési ágat, az 
említett délelőtt 10 óra körüli időpontban vonattal el lehet jutni Gyomaendődről Dévaványára. 
Megjegyzi, hogy gazdaságosan nehéz fejleszteni, az állam a fejlesztéseket nem finanszírozza.  
Elmondja, hogy Békéscsabára kb. 10 irányból érkeznek be járatok, amelyek mindegyikét nem 
lehet tovább közlekedtetni Gyulára. Az időbeli beosztás alapján döntik el, hogy mely járatok 
közlekednek Gyulára.  
A személyszállítási igazgató elmondja, hogy két közlekedési ágat kell együttesen vizsgálni. 
Megjegyzi, hogy Körösladányból van közvetlen autóbuszjárat Hajdúszoboszlóra.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gémes Tibornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Garaguly Gyula lakossági képviselő részére.  
Garaguly Gyula lakossági képviselő – nehezményezi, hogy Dévaványáról Gyulára nincs 
közvetlen autóbuszjárat. Tudomása szerint az autóbuszvezetők vállalnák, hogy a jráatot végig 
viszik Gyuláig.  
Megjegyzi, hogy Budapestre, vagy Szegedre rövidebb idő alatt ér el, mint Gyulára. 
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – a lakossági képviselő 
felvetésére elmondja, hogy Dévaványáról Békéscsabára reggel 7 órára érkezik be a busz, 
Gyulára pedig 7 órakor és 725 órakor van járat.  
Teljesen egyértelmű, hogy az autóbuszvezető vállalná a plusz kilométert, 7 óra után kevesebb 
járat közlekedik és minden autóbuszvezetőt nem tudnak ellátni feladattal. 
A takarékosság miatt a kilométereket nincs lehetőségük a végtelenségig növelni. Nincs 
lehetőségük arra sem, hogy 80-90 utast szállító járatot várakoztassanak. Elmondja még, hogy 
ebben az időszakban percenként érkeznek be az autóbuszjáratok a békéscsabai pályaudvarra.   
Megoldás lehet az, hogy Dévaványáról korábban induljon a járat amiatt, hogy a csatlakozást 
elérje. Meg fogja nézni annak lehetőségét is, hogy a Békéscsabáról Gyulára közlekedő reggeli 
járat a várfürdőig menjen.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gémes Tibornak az elhangzott felvetésekre történő 
reagálást.  
A polgármester megadja a szót Gonda József részére.  
Gonda József a MÁV-START Zrt. területi képviselője – röviden szól a Püspökladányba 
történő eljutásról.  
A pályafelújítással kapcsolatban elmondja az olyan mértékű lesz, hogy a jelenlegi szintű 
szolgáltatást tartani tudják. Előrelépésnek tartják azt is, hogy a vonatok sebessége ne 
csökkenjen, a menetidő ne növekedjen.  
Felvetődött az a lehetőség is, hogy Dévaványáról Gyulára közvetlen járat közlekedjen, amire 
a koncepció elkészült, de még ígéretet nem kaptak rá.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gonda Józsefnek az elmondottakat.   
A polgármester megadja a szót Hajdú László részére.  
Hajdú László a Jászkun Volán Zrt. Helyközi Üzletág forgalomirányítási vezetője – elmondja, 
hogy a Volán Zrt-k szolgáltatók, azt a menetrendet hajtják végre, amelyet a minisztérium 
megrendel, amelyet finanszíroz is.  
Röviden szól a közlekedési koncepcióban foglaltakról. 
Elmondja, hogy a menetrendi igényeket közvetítik, amelyek befogadásáról, finanszírozásáról 
az állam dönt. 
Még egyszer elmondja, felmérték az igényt a Kisújszállásra 2040-kor érkező vonathoz történő 
buszcsatlakozás kapcsán, felmérésük alapján ezen igény sem bizonyult valósnak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Hajdú Lászlónak az elmondottakat.   
Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – röviden szól a várótermek, mellékhelyiségek tisztaságáról. 
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Véleménye szerint kamerákat kellene felszerelni, amely visszatartó hatású lenne a 
szemetelőkre és a rongálókra egyaránt.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Gonda József részére, hogy a képviselő felvetésére 
reagáljon.  
Gonda József a MÁV-START Zrt. területi képviselője – elmondja, hogy a várótermek 
üzemeltetése nem a MÁV hatáskörébe tartozik. Elmondja, mint szolgáltatást nyújtók 
ellenőrzéseket végeznek az állomásokon, az észlelt hiányosságokat jelentik az illetékesek felé. 
Látványos javulás ezen a területen nem szokott bekövetkezni. Jogos elvárás az utazóközönség 
részéről, hogy a körülmények a várakozásra megfelelőek legyenek.  
Elmondja, hogy a felújított, kifestett várótermeket a vandálok rövididőn belül tönkreteszik. A 
személyes jelenlét lenne visszatartó erejű, de erre nincs lehetőségük. A kamera felszerelése jó 
ötlet, de annak csak akkor van értelme, ha azt folyamatosan figyelik, erre nincs pénzük.  
Helyben kellene valamilyen megoldást találni, gondol itt a polgárőrök jelenlétére stb.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kónya András lakossági képviselő, MÁV dolgozó 
részére.  
Kónya András lakossági képviselő, MÁV dolgozó – elmondja, hogy a rongálások 
megfékezésére a kamerák felszerelése jó megoldás lenne.  
Elmondja, hogy van olyan település, ahol a felújítást követően üzenőfalat helyeztek el, a 
fiatalok azon üzenhetnek egymásnak, így a falat nem firkálják össze.  
Gonda József a MÁV-START Zrt. területi képviselője – az üzenőfal jó ötlet, ha ez 
eredményt hozna, megszűnnének a rongálások, akkor azt örömmel vennék, ez nem egy olyan 
nagy befektetés, amelyet nem tudnának finanszírozni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a dévaványai központi buszváró nagyon szép, ami 
köszönhető a személyes jelenlétnek.  
A polgármester elmondja, hogy korábban sokat vitatkoztak a mellékvonalak 
megszüntetéséről. Kérdése, hogy a 128-as vonal újraindítását tervezik-e? 
Gonda József a MÁV-START Zrt. területi képviselője – nincs napirenden ezen vonalszakasz 
újraindítása, kezdeményezés sem érkezett e tekintetben. Vannak szakaszok, amelyek újra 
üzemelnek. 
Pap Tibor polgármester – információja van arról, hogy Túrkevén elindítottak egy 
kezdeményezést, mely szerint Túrkeve-Kisújszállás között újra legyen vasúti közlekedés. 
Megjegyzi, hogy Dévaványa-Kisújszállás között is volt vasúti közlekedés.  
Gonda József a MÁV-START Zrt. területi képviselője – a kezdeményezésről hallott, amelyet 
a vágy, az álomkategóriába sorolna. A több tíz éve megszűnt vonalak újranyitására nem lát 
reális lehetőséget. 
Megjegyzi, hogy a vasúti közlekedés fenntartása nagyságrendekkel többe kerül, mint a közúti 
közlekedés fenntartása. Vonalbővítésre nem lát lehetőséget, a jelenlegi megtartása is nagy 
eredmény lenne.     
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Erdős Csaba részére.  
Erdős Csaba az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság külső tagja – 
elhangzott, nem nézik jó szemmel, hogy a BZ vonatok a villamosvezetékek alatt járnak. 
Korábbi években ezek a vonatok Gyuláig is közlekedtek.  
Gonda József a MÁV-START Zrt. területi képviselője – elmondja, hogy korábban valóban 
volt ilyen összeköttetés. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Javasolja, hogy a tájékoztatókat fogadják el. A polgármester megköszöni az írásos 
tájékoztatókat, a kérdésekre adott szóbeli válaszokat. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki elfogadja a tömegközlekedés helyzetéről szóló tájékoztatókat kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
81/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tömegközlekedés helyzetéről 
szóló tájékoztatókat - jóváhagyólag - tudomásul veszi.  

 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a lakosság 
szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2010. 
évben végzett munkájáról. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. év őszétől 6 taggal működik. A bizottság havonta 
két alkalommal ülésezik. A bizottság elnöke elmondja, hogy 2010. évben 24 ülés megtartására 
került sor, 3865 határozatot hoztak.  
A bizottság elnöke röviden szól az átmeneti segélyezésről.  
Elmondja, hogy átmeneti segélyt létfenntartást veszélyeztetető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére lehet 
megállapítani. 
Elmondja, hogy az átmeni segély keret felhasználás tartalmazza a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat keretén belül 15 fiatal részére kifizetett 900.00,- Ft-ot is. 
Átmenti segélyként 210.372,- Ft, kamatmentes kölcsönként 120.000,- Ft került kifizetésre 
2010. évben.  
Elmondja, hogy a méh-nyakrák elleni védőoltás 24 gyermek kapta meg, a védőoltás 
költségeihez 12 család igényelt átmeneti segélyt.  
A bizottság elnöke tájékoztatásképpen elmondja, hogy 2002. évben 7.805.000,- forintot 
fordítottak átmeneti segélyezésre, 2010. évben pedig 22.414.000,- forintot.  
A bizottság elnöke szól a Szociális Földprogram működéséről.  
Elmondja, hogy a Szociális Földprogram pályázaton nyert támogatásból 302 család részére 
12.500 db naposcsibét és indítótápot biztosítottak 2.575.000,- Ft értékben. Ezen felül a 
bizottság saját pénzügyi kerete terhére további 154 család részére 6.750 db naposcsibét és 
indítótápot biztosított 1.390.500,- Ft értékben, mint természetbeni ellátást.   
Szociális kölcsön nyújtására is került sor, amely az elmúlt évekhez képest szintén emelkedő 
tendenciát mutat, 2009. évben 5.679.000,- Ft, 2010. évben pedig 7.394.000,- Ft került 
kifizetésre.  
A bizottság elnöke szól a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, amelyre 2010. évben 
5.998.000,- Ft-ot fordítottak.  
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Méltányossági ápolási díjra 2010. évben 5.532.000,- Ft-ot fordítottak. Elmondja, hogy a 
méltányossági ápolási díjjal kapcsolatban a bizottsági ülésen vita alakult ki, erről még a mai 
ülésen a bejelentések között szó fog lenni.  
A bizottság elnöke röviden szól az adósságkezelési szolgáltatásról. 
Elmondja, hogy 2010 évben közüzemi tartozás hátralék rendezésére részletfizetési 
lehetőséggel 19 fő részére 507.929,- Ft, egyösszegű kifizetési lehetőséggel 10 fő részére 
1.172.016,- Ft adósságcsökkentési támogatás került megállapításra és átutalásra a 
szolgáltatókhoz. 
Fiatalok életkezdési kiegészítő támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy 22 gyermek 
nevére nyitott start- betétszámlára, összesen 440.000,- Ft támogatás lett utalva 2010. évben.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság munkája 2011. évben nehezebb lesz, mint az 
előző évben, hiszen a szociális ellátásokra lényegesen kevesebb pénzügyi keret áll 
rendelkezésükre.  
A bizottság elnöke megköszöni Gyányi Irénnek, hogy elkészítette a részletes beszámolót, 
amelyet a bizottság elfogadásra javasol a testület felé.  
A bizottság elnöke röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a tájékoztatást. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester elmondja, hogy a bizottság elnöke említést tett arról, hogy a bejelentések 
között sort fognak keríteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet megtárgyalására.  
A bizottság elnöke nem tett említést arról, hogy 2010. évben lakásfenntartási támogatásra 
27.394.000,- Ft-ot fizettek ki. Helyi lakásfenntartási támogatásban 2010. évben 4 fő, összesen 
120.000,- Ft összegben részesült. 
A polgármester elmondja, hogy szociális juttatásokra 2010. évben összesen 142 millió forintot 
fordított Dévaványa Város Önkormányzata.  
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a lakosság szociális helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
82/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság szociális 
helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját megköszöni és 
további jó munkavégzést kíván. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  
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3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely az önkormányzat 
gazdasági programjának (ciklusprogram) megtárgyalása 2011-2014-es önkormányzati 
ciklusra vonatkozóan. 
A bizottsági üléseken a polgármester elmondta, amióta gazdasági programot készítenek azóta 
nem voltak olyan helyzetben, hogy nem tudták az önkormányzati feladatellátás hogyan alakul. 
Most ez helyzet van, amelyet figyelembe véve készítette el a programot, több helyen jelezte, 
hogy módosítás elképzelhető. Példaként említi, ha nem az önkormányzat lesz az általános 
iskola fenntartója, akkor a programot nem így kell végrehajtani, ugyanez vonatkozik az 
igazgatási területen, a hivatali munka területén, illetve az alap és kötelezően ellátandó 
feladatoknál is. Legnagyobb kérdés az, hogy az önként vállalt feladatokat meg tudják-e 
tartani. A programban az szerepel, hogy az önként vállalt feladatokat szeretnék megtartani, 
valamint bővítik a nőgyógyászati szakrendelés visszaállításával, figyelik, hogy egyéb 
területen is milyen fejlesztést tudnak végezni. Fontos az, hogy a fejlesztések fenntarthatók, 
működtethetők legyenek. Vannak olyan fejlesztések, amelyeket csak pályázati forrásból 
tudnak megvalósítani, önerőből nem. 
A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Hírlapban meg fognak jelentetni arról egy rövid 
tájékoztatót, hogy mit tartalmaz a gazdasági program. Az önkormányzat honlapján a 
gazdasági program megtekinthető.  
A polgármester kéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
A polgármester elsőként Kiss Károly részére adja meg a szót, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság az önkormányzat gazdasági programját 2011-2014-es önkormányzati ciklusra 
vonatkozóan megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
A bizottság javaslata, hogy a gazdasági program teljes terjedelmében jelenjen meg a 
Dévaványai Hírlap következő számában.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság tagjai a hétfői ülésen az 
önkormányzat gazdasági programjának tartalmát megismerték, a programot elfogadásra 
javasolják a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy számos olyan lehetőség adódhat, ami miatt a programot 
módosítani kell, bíznak abban, hogy ezek a változások számukra újabb lehetőséget adnak.   
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén megtárgyalta keddi ülésén a gazdasági 
programot, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez a program egy irányvonal, amely tartalmaz olyan 
dolgokat, amelyek megvalósításra kerültek, és vannak olyanok, amelyeket szeretnének 
megvalósítani.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki az önkormányzat gazdasági programját (ciklusprogram) 2011-2014-es önkormányzati 
ciklusra vonatkozóan elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
83/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város 
Önkormányzat gazdasági programját – ciklusprogramját – a 2011-2014-es 
önkormányzati ciklusra vonatkozóan elfogadja.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos  
Melléklet:  1 db gazdasági program 
 
 

(Az elfogadott gazdasági program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata, 
hogy a gazdasági program teljes terjedelmében jelenjen meg a Dévaványai Hírlap következő 
számában. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki szólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
84/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa 
Város Önkormányzat gazdasági programja – ciklusprogramja – a 2011-2014-es 
önkormányzati ciklusra vonatkozóan teljes terjedelmében jelenjen meg a 
Dévaványai Hírlap 2011. április 8-án megjelenő számában. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatban foglaltak 
teljesítésével.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Burainé Murányi Magdolna a Dévaványai Hírlap felelős 
szerkesztője 

Határidő:  értelem szerint  
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4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a Szociális Földprogram 
működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.  
A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot Földi Imre programirányító készítette. 
A beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is 
véleményezte ülésén. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a részletes beszámolót megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a 
testület felé.  
A programban az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is szerepel a naposcsibe kihelyezése, 
valamint új elképzelésként a program jövőbeni működésével kapcsolatban, az hogy 3. 
alprogramként kertészeti növények termesztésére kerül sor, mely keretén belül tavaszi mákot 
kívánnak termelni 9,9 ha-on. Ennek munkamenetei az előterjesztés készítésekor folyamatban 
vannak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői 
ülésén megtárgyalta a beszámolót, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Javaslatként hangzott el az ülésen, mivel szűkös a pénzügyi keret, hogy a naposcsibék 
etetéséhez biztosított táp nagykereskedelmi áron kerüljön beszerezésre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót részére Földi Imre részére, ha van szóbeli kiegészítése az 
írásos anyaghoz akkor, azt tegye meg.  
Földi Imre programirányító, képviselő – elmondja, hogy a Szociális Földprogram 1997. év 
óta működik, amelynek működtetéséhez 2010. évig pályázati úton forrás kaptak. Bízik abban, 
hogy ez a 2011-es évben is így fog történni. Elmondja, hogy a pályázati forrásokra biztosított 
összeg évről-évre csökken, ami a gazdasági válságra vezethető vissza.  
A bizottság elnöke említette, hogy 10 hektár területen kerül sor mák vetésére. Ezzel 
kapcsolatban a programirányító elmondja, hogy 6 hektár területen tudtak mákot vetni a 
területi adottságok miatt.  
Elmondja, hogy az idei évben 9.500 db naposcsibe kihelyezésére kerül sor. Előzetes szóbeli 
árajánlatkérést figyelembe véve a meghatározott keretösszegbe bele fognak férni.  
A programirányító elmondja, hogy 2010. évben 19.250 db csibe kihelyezésére került sor, 
ezzel szemben az idei évben 9.500 db kihelyezésére lesz lehetőségük.  
Elmondja, hogy a Dévaványai Hírlapon keresztül a lakosságot tájékoztatni fogják e témában.  
A programirányító irányító ismerteti, hogy mely feltételeknek kell megfelelni azoknak a 
családoknak, akik naposcsibét igényelnek.  

- Szociálisan rászorulónak kell tekinteni különösen azokat a személyeket, illetve 
családokat, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,  a 42.750,- Ft/fő összeget. 

- Megfelelő tartási hellyel rendelkeznek. 
Elmondja, hogy a programkeretében az 1-2 fős családok részére 25 db, 3 és több fős családok 
részére pedig 50 db naposcsibe és a kezdeti fejlődéshez szükséges takarmány kerül kiosztásra. 
Az igénylés helye: Polgármesteri Hivatal volt GAMESZ irodája. 
Az igénylés ideje: 2011. április 11-től (hétfő) 2011.04.22-ig (péntek). 

 Munkanapokon: 0800  - 1200 
 1300  - 1500 
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A programirányító kéri a lakosságot, csak azok töltsék ki az igénylőlapot, akik az említett 
feltételnek megfelelnek. A tavalyihoz képest kevesebb naposcsibe kerül kiosztásra a 
csökkentett támogatási keret miatt. Az igénylésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
szociális rászorultságot rangsorolva határozattal dönt.  
Elmondja még, hogy május hónapban három alkalommal kerül sor a naposcsibék kiosztására.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos anyagot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki a Szociális Földprogram működéséről szóló beszámolót elfogadja kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
85/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogram 
működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.  
A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, az 
előterjesztés készítőjét, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 
nem kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – megadja szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi 
Bizottság véleményét.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az 
önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét áttekintette, amelyet elfogadásra javasolnak a 
testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 



 17

Határozat: 
86/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
Az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról a közbeszerzésről szóló 
2003. évi CXXIX. tv. 5. § (1) alapján tervezett közbeszerzési eljárásokról szóló közbeszerzési 
terv.  
 
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 
1. Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat, 5510 Dévaványa, Hősök  
tere 1. sz.  
2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont]; 
3. Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt.  2. 
rész IV. fejezete):         1 db értéke  56 622 e Ft 
4. Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. 3. 
rész VI. fej.): 

3 db Értéke: 144 315 e Ft 
5. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete 
szerinti közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket: 
 
 

Irányadó eljárásrend , értéke (nettó e Ft) 

Árubeszerzés meghatározása 

Közösségi 
értékhatárt elérő 

illetve 
meghaladó 
(2003. évi 

CXXIX. tv. 
Második rész  
IV. fejezet) 

Nemzeti értékhatárt 
elérő illetve 
meghaladó 

(2003. évi CXXIX. 
tv. 3. rész VI. 

fejezet) 

Helyi beszerzés 

Informatikai eszközök beszerzése 

TIOP 1.1.1/07/1-Pedagógiai informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 

 20 414  

TIOP-1.2.2/09/1-Múzeumpedagógiai fejlesztés 
(informatikai eszközök beszerzése)* 

   

Hivatal informatikai eszközeinek fejlesztése   3 000 
Informatikai eszközök, taneszközök 
összesen:  

 20 414 3 000 

 
Műszaki gépek, technológia 

 
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése* 

56 622   

KEOP- 20094.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése* 

  9 850 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai hatékonyság 
fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa Város 
Önkormányzat Intézményeinél 

 32 562  

Műszaki gépek, technológia összesen:  56 622 32 562 9 850 
 



 18

Mezőgazdasági áru beszerzése 
 

Ammónium-nitrát 34%-os beszerzés   4 224 
Mezőgazdasági áru összesen:    4 224 

 
Rendezvényeszközök beszerzése 

 
UMVP-IV. tengely Szabadtéri 
rendezvényeszközök beszerzése 2mx1m –es 
pavilon, 5x5m-es , 10x20m-es sátor, 8x10m-es 
lefedés 

  5 590 

Rendezvényeszközök beszerzése összesen:    5 590 
    

Egészségügyi gépbeszerzése  
Ultrahang készülék beszerzés   3 200 
 Eü. Gép.beszerzése összesen:   3 200 
 
 

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) 

Építési beruházás megnevezése 

Közösségi 
értékhatárt elérő 

illetve meghaladó 
(2003. évi CXXIX. 

tv. 2. rész  IV. 
fejezet) 

Nemzeti értékhatárt 
elérő illetve 
meghaladó  

(2003. évi CXXIX. 
tv. 3. rész VI. 

fejezet) 

Helyi beszerzés 

Útelújítás, útburkolat (Nyíl utca, Hajnal )   14 304 
4 db bérlakás építése   12 800 
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése, tároló színépítés*   12 460 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél* 

 91 339  

UMVP-IV. tengely Kulturális infrastruktúra 
fejlesztése (szabadtéri árnyékolása, 
akadálymentesítés raktár) építése 

  7 055 

Építési beruházás összesen:  91 339 46 619 
 

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) 

Szolgáltatás megnevezése 

Közösségi 
értékhatárt elérő 

illetve meghaladó 
(2003. évi CXXIX. 

tv. 2. rész  IV. 
fejezet) 

Nemzeti értékhatárt 
elérő illetve 
meghaladó  

(2003. évi CXXIX. 
tv. 3. rész VI. 

fejezet) 

Helyi beszerzés 

Műszaki ellenőrzés  
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése*   2 500 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél 

  2 500 

Műszaki ellenőrzés összesen   5 000 
 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 

KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése*   2 960 
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KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél 

  2 546 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
összesen:    5 506 

 
Rendezvény lebonyolítása 

UMVP-IV. tengely”Betakarítási ünnep 
Dévaványán”   2 640 

UMVP-IV. tengely”Dévaványa nemzetközi 
kapcsolatainak erősítése”    4 490 

TÁMOP-6.1.2/A-09/14-2010-0620 
kódszámon „Út az egészség felé”életmód 
programok Dévaványán Egészségsátor 
lebonyolítására vonatkozóan 

  7 000 

Rendezvény lebonyolítása összesen    14 130 
 

Nyilvánosság biztosítása, PR eszközök  
 

KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése*   800 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél* 

  1 000 

Nyilvánosság biztosítása, PR eszközök 
összesen:    1 800 

 
Könyvvizsgálat 

KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése*   400 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél* 

  500 

Könyvvizsgálat összesen    900 
 

Rendezvényszervezés 
 

UMVP-IV. tengely Betakarítási ünnep 
Dévaványán    2 890 

UMVP-IV. tengely – Nemzetközi 
kapcsolatok erősítése   4 610 

Rendezvényszervezés összesen:    7 500 
 
Megjegyzés: * Pályázati nyertesség esetén 
 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   
 NEMLEGES 
7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke 
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):    
 NEMLEGES 
A Kbt. V., fejezet szerinti ajánlatkérők vonatkozásában – Különös közbeszerzési eljárás a 
vízügyi, az energia-,a közlekedési és a postai ágazatokban működő  egyes ajánlatkérők 
esetében , valamint VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában- Különös közbeszerzési  
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eljárás a vízügyi, az energia-,a közlekedési és a postai ágazatokban működő egyes szervezetek 
esetében közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2011. évben nem tervez. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az 
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa honlapján való 
közzétételéről.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
Határidő:  2011. április 15. 
 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 
tartalmazza.  
Elmondja, hogy az első bejelentést Balogh Csilla jegyző készítette, amely munkahelyteremtő 
és munkahelymegtartó beruházások támogatásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót a jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a képviselő-testület január 27-én megtartott ülésén a 
munkahelyteremtő és munkahelymegtartó beruházások támogatását tűzte ki célul 
kamatmentes kölcsön formájában.  
Elmondja, hogy február hónapban került sor az egyeztetési eljárás lefolytatására a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájával.  
A jegyző elmondja, hogy az előterjesztéshez az eljárási folyamat dokumentumai csatolva 
vannak.  
A csatolt anyagból is látható, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó állásfoglalását 
kiadta.  
Az önkormányzat feladata ezek után az, hogy megalkossa az önkormányzati vagyonról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló önkormányzati 
rendeletet.  
Elmondja, hogy ezen rendelet 21-22. §-ai tartalmazzák az újonnan beépítésre került 
szabályozást. 
Az önkormányzati rendelet megalkotását követően határozattal el kell fogadni a támogatási 
tervezetet és a pályázati felhívást. 
A határozati javaslatból látható hogyan történik a pályázat ütemezése.  
Elmondja, hogy a pályázati felhívás a Dévaványai Hírlap 2011. április 8-i számában fog 
megjelenni.   
Az érdeklődők pályázatukat 2011. május 9-ig adhatják be, amelyek elbírálására a 2011. május 
26-i képviselő-testületi ülésen kerül sor.  
Elmondja, hogy a Dévaványai Hírlapban a pályázati felhívás szövege fog megjelenni, nincs 
arra lehetőség, hogy a pályázati adatlap és annak kapcsolódó mellékletei is megjelenjenek. 
Elmondja, hogy a kitöltendő nyomtatványokat az érdeklődők a Polgármesteri Hivatal 6. 
számú irodájában vehetik át, valamint letölthetik az önkormányzat honlapjáról.  
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 
véleményét.  
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Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet 
megalkotásával egyetért, valamint a határozati javaslatokban foglaltakkal is, amelyeket 
elfogadásra javasol a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén megtárgyalta keddi ülésén az előterjesztést. A 
rendelet megalkotásával és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértettek a bizottság 
tagjai, azokat elfogadásra javasolják a testület felé.     
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 
jog gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  
 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletét 
 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti  
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja Dévaványa Város közigazgatási területén indított munkahelyteremtő és 
munkahelymegtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezetet kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
87/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város 
közigazgatási területén indított munkahelyteremtő és munkahelymegtartó 
beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezetet elfogadja. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:  - 

 
(Az elfogadott támogatási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki a 2011. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére Dévaványa Város 
közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő és munkahelymegtartó beruházások 
támogatására vonatkozó pályázati felhívást elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
88/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésében 
elkülönített Vállalkozói Alap terhére Dévaványa Város közigazgatási területén 
megvalósuló munkahelyteremtő és munkahelymegtartó beruházások támogatására 
vonatkozó pályázati felhívást elfogadja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás a 
Dévaványai Hírlapban történő közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásáról 
gondoskodjon.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Balogh Csilla jegyző  
Határidők:  2011. április 8. a pályázati felhívás megjelentetésére 
  2011. május 9. a pályázatok beadására 
  2011. május 26-i képviselő-testületi ülés az elbírálásra  

 
(Az elfogadott pályázati felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén rendelet 
megalkotásával kapcsolatos.  
Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést Balogh Csilla jegyző készítette. 
A polgármester megkérdezi, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Balogh Csilla jegyző – szóbeli kiegészítést az írásos előterjesztéshez nem kíván tenni. 
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen kérte, hogy a lakbérek mértékére vonatkozóan tegyék meg 
javaslatukat a bizottsági tagok, amelyet a bizottság elnöke ismertetni fog.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság átlagosan 
10 %-al javasolja emelni a lakbéreket.  
Elmondja, hogy a Ladányi Mihály úti szociális bérlakásnál a lakbér mértéke 197,68 Ft/m2/hó, 
amelyet 200,- Ft/m2/hó összegre javasolnak emelni. 
Költségalapú bérlakások esetében a lakbér mértéke 346,- Ft/m2/hó, amelynél emelést nem 
javasol a bizottság.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé. A 
bizottság egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával a lakbérek mértékére vonatkozóan. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával 
az elhangzott bizottsági javaslat alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletéről 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén rendeletalkotással 
kapcsolatos, amely a köztemetővel kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy  a rendeletből kihúzták a központi jogszabályok 
megismétlését.  
A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott sírásási díjakat kivették a rendeletből, mivel 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdése tételesen 
felsorolja, hogy az önkormányzat rendeletében kizárólag milyen díjakról rendelkezhet, 
amelyeket az előterjesztésben felsorolt.  
Mivel egyéb díjakról nem lehetséges rendelkezni, így a sírásási díjak összegét a helyi rendelet 
nem tartalmazza.  
Az önkormányzati rendelet értelmező rendelkezései között külön kitértek a temető „régi 
részének” és „új részének” pontos definiálására, mivel az a korábbi rendeletből hiányzott.  
A jegyző elmondja, hogy az önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a temető 
fenntartásával kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket 10 évre szóló fejlesztési tervben kell 
meghatározni.  
A rendelet felülvizsgálata során látták, hogy a fejlesztési tervben szereplő programok 
ütemezése 2008. évben lejárt, új temetőfejlesztési tervet kell készíteni, hiszen egy 2011. évi 
önkormányzati rendelet mögé nem lehet olyan fejlesztési tervet becsatolni, amelyben a 
feladatok ütemezése 2008. évben befejeződött. Az új 10 évre szóló fejlesztési terv 
elkészítésével a jegyző a műszaki irodát bízta meg, és azt önálló előterjesztésként, önálló 
tervként a képviselő-testület 2011. áprilisi ülésére kell benyújtani.  
Elmondja még, hogy az önkormányzati rendelet mellékletét képező temető térképet a 
jelenlegi állapotoknak megfelelően aktualizálták, és a régi helyébe új temető térkép került.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a végrehajtott módosításokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a rendelet 
megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  



 24

Aki egyetért a köztemetőről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletét 

a köztemetőről 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos.  
A polgármester elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója kapcsán 
ezt a témát érintették.  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási- Közművelődési- Sport- és 
Ügyrendi Bizottság ülésén az előterjesztést megvitatta.  
A polgármester elsőként megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére, majd azt követően a 
bizottsági elnökök részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a méltányossági ápolási díj megszüntetése már a 
költségvetés tervezésének időszakában felmerült, mivel erre az ellátási formára az államtól 
nem kapnak normatívát. Ez teljes mértékben az önkormányzat költségvetését terheli.  
Elmondja, hogy a rendelettervezetben megfelelő felkészülési idő biztosításával, 2011. október 
1-jétől kivezetésre kerül ez az ellátási forma. 
A tervezetben módosításra került a méltányossági közgyógyellátás havi rendszeres gyógyító 
ellátás költség mértékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-ra 
történő emelésével. 
Elmondja, hogy a többi módosítás a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet előírásainak 
megfelelően történt.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a módosítás okait.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a rendelettervezetet a bizottságok véleményezték üléseiken. 
Elsőként megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésen elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a tervezetet alaposan megtárgyalta. Elmondja, hogy a településen 19 fő 
részesül méltányossági ápolási díjban, amely 2011. október 1-től kikerül a rendeletből. Az 
ülésen elhangzott, hogy ezen ellátási forma helyett tartós átmeneti segélyt lehetne folyósítani. 
A bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet megalkotását javasolja a 
testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet megalkotását. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
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Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén 
egyhangúlag javasolja a rendelet megalkotását a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
feltételeivel kapcsolatban vita alakult ki az ülésen. Az önkormányzat feladata, hogy 
ellenőrizze ennek a juttatásnak a jogosultságát. A rendelet alkalmazása során adódhatnak 
problémák. Úgy gondolja, azzal mindenki egyetért, hogy bérpótló juttatásra jogosult köteles 
az általa lakott ház udvarát, kertjét gondozni, rendben tartani.  
A képviselő elmondja, azzal már nem mindenki értett egyet, hogy a kérelmező köteles 
gondoskodni az általa lakott lakás higiénikus állapotáról, a lakás folyamatos tisztán tartásáról, 
takarításáról, a vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres 
takarításáról, fertőtlenítéséről. Nem ért egyet azzal, hogy az ügyintéző bemenjen a lakásba és 
ellenőrizze az elmondottakat. 
Az Oktatási Bizottság ülésén elhangzott, hogy a rendelettervezetből ez a két pont kerüljön ki.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – a bizottsági ülésen elhangzottak alapján a rendelettervezet 6. § (2) 
bekezdése a következőképpen szólna: 
A kérelmező köteles az általa életvitelszerűen lakott ház állagának megóvásáról, falazatának, 
tetőhéjazatának karbantartásáról, csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni, illemhely meglétét 
biztosítani.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester elmondja, hogy az irodavezető ezen anyaghoz 
készített egy tájékoztató anyagot, amelyet a bizottsági ülésen felvetettek alapján állított össze.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen kérdésként vetődött fel, hogy fényképfelvétel készíthető-e a 
környezettanulmány során? 
Az irodavezető a tájékoztató anyagban leírta, hogy  
A Ket. 57/A. § (4) bekezdése értelmében „A szemle során a szemlét végző személy a 
hatásköre gyakorlásának keretei között a megfigyelni kívánt területre, építménybe és egyéb 
létesítménybe beléphet, ott a szemle tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy 
munkafolyamatot megvizsgálhat, a szemletárgy birtokosától és a szemle helyszínén 
tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást kérhet, a helyszínről, a szemletárgyról, 
folyamatokról fényképet vagy kép- és hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, 
továbbá egyéb bizonyítást folytathat le.” 
Nyuzó Marietta képviselő – úgy gondolja, ha ez csak egy lehetőség az önkormányzatok 
számára, akkor nem biztos, hogy a maximum feltételeket kell alkalmazni.  
Mindenkinek a saját igénye az, hogy a lakás belső környezete milyen.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a Nyuzó Marietta által elmondottak a Szociális Bizottság ülésén 
hangzottak el. Azzal egyetértenek, hogy a ház külseje és a környezete rendben legyen, az 
mindenkinek az egyéni dolga, hogy bent a lakásban milyen körülmények között vannak. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, ha a rendelet az elhangzott 
módosítással kerül elfogadásra, akkor egy engedményt tesznek az érintettek felé.  
Pap Tibor polgármester – tehát a vitatott dolog, amit Nyuzó Marietta képviselő elmondott.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki véleményt nyilvánítani? 
Megállapítja, hogy több vélemény nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, mely szerint a 6. § (2) bekezdése a következőképpen 
szólna:  
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„A kérelmező köteles az általa életvitelszerűen lakott ház állagának megóvásáról, falazatának, 
tetőhéjazatának karbantartásáról, csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni, illemhely meglétét 
biztosítani.”, kéri az kézfelnyújtással jelezze.   
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 5 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül nem fogadja el a módosító indítványt.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával a benyújtott tervezet szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
11/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
  
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Szociális Földprogram 
működéséről szóló 9/2009.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
Az igazgatási irodavezető előterjesztésében leírta, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében a 
programban résztvevők részére állattartás esetén egyedül élő személy 25 db, családok és 
gyermekét egyedül nevelő szülő részére 50 db naposcsibe és ennek megfelelő takarmány 
kerül biztosításra az állatok tartásához.  
A módosítás értelmében állattartás esetén 1-2 fős családok 25 db, 3 és több fős családok 
részére 50 db naposcsibe és ennek megfelelő takarmány kerüljön biztosításra az állatok 
tartásához. 
A rendelet 3. § (7) bekezdés b) pontja alapján szociálisan rászorulónak kell tekinteni 
különösen azokat a személyeket, illetve családokat, akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. 
A módosítási javaslat, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelet módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet 
megalkotását javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet megalkotását. 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a Szociális Földprogram működéséről szóló 9/2009.(IV.21.) önkormányzati 
rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
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Dévaványa Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

12/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletét  
 

a Szociális Földprogram működéséről szóló  
9/2009.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szűcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezető terjesztette a testület elé, amelyben tájékoztatást nyújt az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt 2011. évi 
támogatás pályázati feltételeiről.  
A polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülés óta volt a TÖOSZ ülés, ahol Tállai Úr 
elmondta, hogy az önkormányzatok igyekezzenek benyújtani a pályázatokat, jelenleg 31 
milliárd forint van biztosítva erre a célra, 2011. után nem lesz ilyen pályázati lehetőség, ez 
meg fog szűnni.   
A polgármester úgy gondolja, hogy a pályázatot az első körben be kell nyújtani.  
A polgármester megadja a szót Kónó József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
kialakult véleményt.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság az 
ÖNHIKI-s pályázat I. ütemre történő benyújtását támogatta.  
A bizottság elnöke személy szerint a pályázat benyújtását nem támogatja, mivel nem lát esélyt 
annak sikerességére. Elmondja, hogy vannak olyan települések, amelyek Dévaványától sokkal 
rosszabb helyzetben vannak. Meglátása szerint az adódó probléma kezelhető. Megjegyzi, 
hogy nagyon sok az önkormányzatnál az önként vállalt feladat, amit az elbírálásnál 
figyelembe vesznek.  
A bizottság elnöke köszöni a figyelmet, ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja személyes véleménye az, hogy a pályázatot nyújtsák be.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az 
előterjesztésben az irodavezető leírta, hogy az döntésnél biztos, hogy nagy súllyal szerepel az 
igazolt számlatartozások bemutatása, az önkormányzatnak ilyen nincs, előnyt élveznek azok a 
települések, ahol a kötelező feladatok ellátása komoly gondot okoz. Meglátása szerint azokon 
a településeken van gond, ahol a képviselő-testület rosszul döntött a közpénzek 
felhasználásáról. Úgy gondolja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jól 
döntött. Megjegyzi, hogy nagyon kevés olyan önkormányzat van az országban, ahol a 
költségvetés nem mínuszos.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a fejlesztési forrásokból már fordítottak 
működésre.  
Elmondja, hogy sokan megkapták az agrárgazdálkodási támogatást, az önkormányzat arról 
kapott határozatot, hogy a tavalyi évit is fizesse vissza. Ebből látható, hogy a bevételek nem 
igazán folynak be.  
A polgármester véleménye továbbra is az, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra az I. ütemben. 
Elmondja, hogy mértéktartóan kell költekezni, gondolkodni kell azon, ha nem nyernek a 
pályázaton a hiányt, hitelfelvétel nélkül hogyan oldják meg.  
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
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Dékány József képviselő – úgy gondolja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben minden 
lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy pénzhez jusson az önkormányzat. 
Véleménye szerint ezt a lehetőséget felelőtlenség lenne kihagyni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a felsőbb intézkedés úgy szól, hogy azok a 
képviselők nem indulhatnak a következő választáson, akik ilyen helyzetbe hozták az 
önkormányzatot.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly  Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – az előterjesztésben az 
irodavezető leírta, hogy a pályázat I. ütemben történő benyújtását nem javasolják, de 
semmiképpen sem mondnak le a támogatás lehetőségéről. A II. ütem benyújtásakor, 
hasznosítva más önkormányzatok I. ütemben szerzett tapasztalatait, több információjuk lesz a 
döntések indoklásáról.  
Véleménye szerint van idő még ezen gondolkodni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a második ütemben már nem biztos, hogy tudnak forrást 
biztosítani a pályázatokhoz.  
A Pénzügyi Bizottság ülésén az volt a javaslat, hogy az I. ütemre nyújtsák be a pályázatot. Az 
ülés megtartása óta két bizottsági tag véleménye megváltozott.  
Tehát a módosító indítvány az, hogy az I. ütemre nyújtsák be a pályázatot, amelynek 
határideje 2011. április 30.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – javasolja, hogy névszerinti szavazással döntsenek az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt 2011. évi támogatás I. ütemére vonatkozó 
pályázat benyújtásáról. 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy névszerinti szavazással döntsenek az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt 2011. évi támogatás I. ütemére vonatkozó 
pályázat benyújtásáról kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
89/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt 2011. évi támogatás I. 
ütemére vonatkozó pályázat benyújtása ügyében névszerinti szavazással dönt.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal  

 
 
Pap Tibor polgármester – kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt 2011. évi támogatás I. ütemére 
vonatkozó pályázat benyújtásáról. 
A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 
képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 
kimondásával szavazzanak.  
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Pap Tibor polgármester  „igen” 
dr. Ágoston Sándor képviselő „igen”  
Kiss Károly  képviselő  „nem” 
Nyuzó Marietta képviselő „nem” 
Földi Imre képviselő „nem” 
Kanó József képviselő „nem” 
Séllei Zsigmond  képviselő „nem” 
Dékány József  képviselő  „igen” 
 
  
Pap Tibor polgármester – szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 „igen” 
szavazattal, 5 „nem” szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
90/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt 2011. évi támogatás I. 
ütemére nem kíván pályázatot benyújtani.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: - 

 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
részére kiírt 2011. évi támogatás II. ütemére nyújtsanak be pályázatot kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
91/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt 2011. évi támogatás 
II. ütemére kíván pályázatot benyújtani. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 2011. szeptember10. támogatási kérelem benyújtására 

 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki 
irodavezető terjesztette a testület elé, amely vízterhelési díj meghatározásával kapcsolatos.  
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A polgármester megadja a szót Feke László irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az 
önkormányzatoknak el kell fogadni az egységnyi vízterhelési díjakat. 
A díjakat a szolgáltató ajánlja meg, amely az idei évre vonatkozóan a következő:  
 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 
(Ft/m3 + Áfa) 

Lakossági fogyasztó 5,30 
Önkormányzati fogyasztó 5,30 
Hatósági díjas fogyasztó 8,00 
Szippantott szennyvíz 11,90 

 
Az irodavezető elmondja, hogy a 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése 
alapján a vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a közüzemi 
csatornahálózatot működtető közszolgáltatást végző – ideértve a szennyvízelvezető- és 
szennyvíztisztító rendszert, illetve szennyvíziszap ártalmatlanítást és hasznosítást végző 
közszolgáltatót is – az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.  
Az előterjesztésben bemutatásra kerültek az előző évi díjak is, amelyet most nem kíván 
megismételni. Megjegyzi, hogy a 2011. évi egységdíj az elmúlt évihez képes sokkal 
alacsonyabb.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a díjak 
elfogadását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
92/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint illetékes árhatóság – 
egyetért a 2003. LXXXIX. törvénnyel bevezetett vízterhelési díj meghatározásának 
módszerével és a Békés Megyei Vízművek Zrt. – mint közszolgáltató által – 
Dévaványa településre meghatározott vízterhelési díjak 2011. évi összegével, amely:  

 
Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 

(Ft/m3 + Áfa) 
Lakossági fogyasztó 5,30 
Önkormányzati fogyasztó 5,30 
Hatósági díjas fogyasztó 8,00 
Szippantott szennyvíz 11,90 

 
A képviselő-testület hozzájárul a vízterhelési díjak 2011. április 1-i bevezetéséhez.  
 
Felelős:  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  azonnal 
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 Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Feke László 
műszaki irodavezető terjesztette a testület elé, amely a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Programmal kapcsolatos.  
A polgármester említette, hogy a megyeházán volt egy egyeztetés, ahol Farkas Zoltán, a 
Békés Megyei Közgyűlés Elnöke felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy lényegesen fel 
kell gyorsítani az előkészítő munkák jelenlegi fázisát, mivel könnyen veszélybe kerülhet a 
megye lakossága számára létfontosságú több milliárdos beruházás. Nyomatékosan 
hangsúlyozta, hogy a pályázatokat 2011. április 20-ra a társulásoknak be kell adniuk, de 
minden önkormányzatnak egyedileg is kell határozatot hozniuk. 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a testület korábbi ülésén elfogadta az 
aradi vízátvétellel kapcsolatos lehtőséget. 
A folyamtok felgyorsultak. Elmondja, hogy a KEOP pályázatok I. változatra történő 
benyújtásának határideje 2011. április 20-án lezárul.  
Újabb, hazai vízbázisra alapozott műszaki megoldást a DARFÜ ezután nem fogad be és nem 
finanszíroz. 
A jelenleg elfogadott nyertes változatot dolgozza fel a tervező a részletes megvalósíthatósági 
tanulmányban és ez kerül minőségbiztosításra. A DARFÜ és a Tervezők által küldött 
kérdések megválaszolása, kérések teljesítése soron kívül, a megjelölt határidőre meg kell, 
hogy történjen. Ennek érdekében a településeknek a futó I. változatot annak ellenére testületi 
határozattal el kell fogadniuk, hogy nem ezt szánják végleges megoldásnak. 
Az előkészítési projekt zárásának véghatárideje 2011. június 30. 
Amíg ez le nem zárul elkészülnének az aradi vízátvétellel kapcsolatos dokumentumok.  
Az irodavezető az aradi vízátvezetéssel (II. változat) kapcsolatos feladatokról szól röviden. 
Elmondja, hogy az érintett társulások pályázatukat a Társulások Konzorciuma jogi 
formájában nyújthatják be. Az aradi vízátvezetés műszaki megoldása pedig az I. változat 
módosításaként kerülhet majd beadásra, ezért volt szükséges az I. változat elfogadására . A II.  
- aradi vízátvezetésre alapozott - változat beadásához újabb testületi határozatra van szükség, 
melyben az önkormányzat az I. változatot visszavonja és a II. változatot nyújtja be helyette. 
Mindezeket legkésőbb az előkészítési projekt zárásának véghatáridejére, azaz 2011. június 
30-ra kell befejezni. 
Az I. sz. műszaki változat benyújtási határidejének betartása azért rendkívül fontos, mert a 
határidő elmulasztása az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.09.) 
Kormányrendelet 140/A. §-a szerint valamennyi hazai, illetve Európai Uniós pályázatból 
történő kizárását jelenti az adott önkormányzatnak. Az elmondottak miatt elveszíthetik a 8-10. 
sz. szennyvíz öblözetre nyert támogatást.  
Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati 
javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulás tagja a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javítási program keretében a település vízellátását az AQUAPROFIT – 
FŐMTERV’TT – ÖKO Konzorcium tervezésében a hazai vízbázisra épülő víztisztításos 
technológia, azaz az úgynevezett I. változat műszaki változatát kérjék megtervezni kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
93/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Békési 
Ivóvízminőség-javító Társulás tagja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program 
keretében a település vízellátását az AQUAPROFIT – FŐMTERV’TT – ÖKO 
Konzorcium tervezésében a hazai vízbázisra épülő víztisztításos technológia, azaz az 
úgynevezett I. változat műszaki változatát kéri megtervezni.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által hozott határozatot a 
Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulás részére küldje meg. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. április 20.  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé, amely a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program 
végrehajtása keretében benyújtandó rövid időtartamú közfoglalkoztatás második fordulós 
pályázat beadásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért 
közfoglalkoztatás támogatására irányuló pályázat benyújtásával.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
Gyomaendrődi Kirendeltségéhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
94/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi 
Kirendeltségéhez (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.) közfoglalkoztatás 
támogatására.  
A pályázat keretében a Polgármesteri Hivatalban 70 fő foglalkoztatását tervezi 
megvalósítani rövidebb időtartamban, amelyhez munkabér és járulékai támogatást 
igényel a Munkaügyi Központ Kirendeltségétől. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
   Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő:  2011. szeptember 30-ig három alkalommal folyamatosan 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a civil szervezetek 
támogatásával kapcsolatos.  
A bizottság hétfői ülésén meghozta javaslatát a támogatások vonatkozásában.  
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, a bizottsági ülésen felmerült, 
hogy a Dobfesztivál Egyesület elnöke az eddig felhasznált pénzekről számlamásolatokat 
dokumentáljon. Az irodavezető az ülést követő napon levélben megkereste a Dobfesztivál 
Egyesület elnökét, aki jelezte, hogy a számlák egy része Budapesten van, így most nem tud 
eleget tenni a kérésnek. Ígérte, hogy a következő hét folyamán a számlamásolatokat be fogja 
hozni a hivatalba.  
Az irodavezető elmondja, hogy a bizottsági ülésen vita volt a toronyóra működtetésével 
kapcsolatos támogatás tekintetében.  
Elmondja, hogy 1997. évben született egy megállapodás a működtetés támogatásával 
kapcsolatban, mely szerint a támogatás első részét március 15-ig, a második részét pedig 
szeptember 15-ig átutalják az Egyházközség számára. A gazdálkodási iroda a 
megállapodásban foglaltak értelmében a támogatás első részét 24.000,- Ft-ot átutalta az 
Egyházközség részére.  
Az irodavezető röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margitnak az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Közműfejlesztéséért Közhasznú Alapítvány, 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1. sz. képviseletében Lengyel Lászó elnök, azzal a kéréssel fordul a 
Képviselő-testület felé, hogy 3.200.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A támogatást a 
Lakástakarékpénztári számlával rendelkező lakossági érdekeltek támogatására használnák fel. 
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a 
Dévaványa Közműfejlesztéséért Közhasznú Alapítvány részére javasolja a 3.200.000,- Ft 
támogatás megítélését. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 3.200.000,- Ft-ot ítéljenek meg támogatásként a Közműfejlesztéséért 
Közhasznú Alapítvány részére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
95/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Közműfejlesztéséért Közhasznú Alapítvány részére 3.200.000,- Ft támogatást nyújt 
az LTP-s lakossági érdekeltek támogatására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
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Dévaványa Közműfejlesztéséért Közhasznú Alapítvány - 5510 Dévaványa, Hősök 
tere 1. sz., képviseli: Lengyel Lászó elnök - a támogatás összegével legkésőbb 2012. 
január 31-ig számla ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt Gyomaendrőd Területi 
Szervezete, 5600 Békéscsaba, Bajza út 15. sz. képviseletében Nagyné Pintér Ágnes elnök, 
azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 72.000,- Ft anyagi támogatásban 
részesítse. A támogatást a véradók önzetlen segítségének megköszönésére, és az év végén 
tartandó véradó ünnepségre használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10 716 000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
Kérem az előterjesztés megvitatását, a kérelemről való döntésüket.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Magyar 
Vöröskereszt részére 72.000,- Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 72.000,- Ft támogatásban részesítsék a Magyar Vöröskereszt 
Gyomaendrőd Területi Szervezetét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
96/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 
Vöröskereszt Gyomaendrőd Területi Szervezete részére 72.000,- Ft támogatást nyújt 
a véradók megbecsülésére, és a Véradó Ünnepség lebonyolítására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
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Magyar Vöröskereszt Gyomaendrőd Területi Szervezete - 5600 Békéscsaba, Bajza 
út 15. sz., képviseli: Nagyné Pintér Ágnes elnök - a támogatás összegével a 
rendezvények lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig 
számla ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének Dévaványai Helyi Szervezete 5510 Dévaványa, Kör út 14. sz. képviseletében 
Braun Lajosné, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 210.000,- Ft anyagi 
támogatásban részesítse. A támogatást az egyesület az évzáró ebédjéhez és a karácsonyi 
megemlékezésre használná fel.   
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 100.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 100.000,- Ft támogatásban részesítsék a Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesületének Dévaványai Helyi Szervezetét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
97/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Dévaványai Helyi Szervezete 
részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a rendezvények lebonyolításához. 
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Dévaványai Helyi Szervezete 
- 5510 Dévaványa, Kör út 14. sz., képviseli: Braun Lajosné csoportvezető - a 
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támogatás összegével a rendezvények lebonyolítását követő 30 napon belül, de 
legkésőbb 2012. január 31-ig számla ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Polgárőrség Közhasznú Szervezet, 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1. sz. képviseletében Táncos István elnök, azzal a kéréssel fordul a 
Képviselő-testület felé, hogy 400.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A támogatást a 
szervezet dologi működéséhez, valamint formaruha vásárlására használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 370.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 370.000,- Ft támogatásban részesítsék a Polgárőrség Közhasznú 
Szervezetet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
98/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgárőrség 
Közhasznú Szervezet részére 370.000,- Ft támogatást nyújt a szervezet dologi 
működéséhez, valamint formaruha vásárlására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Polgárőrség Közhasznú Szervezet - 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz., képviseli: 
Táncos István elnök - a támogatás összegével legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
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elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület, 5510 Dévaványa, Deák F. út 25. sz. képviseletében Saly Erika elnök, azzal a 
kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 200 000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A 
támogatást a működési költségekre és a programjaikra használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16.sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,-Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 130.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 130.000,- Ft támogatásban részesítsék a Dévaványai Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesületet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
99/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére 130.000,- Ft támogatást nyújt 
működési költségekhez és a programjaik lebonyolításához.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület - 5510 Dévaványa, Deák F. 
út 25. sz., képviseli: Saly Erika elnök - a támogatás összegével a rendezvények 
lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
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elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 5510 
Dévaványa, Kossuth út 11. sz. képviseletében, Szarka István elnök, azzal a kéréssel fordul a 
Képviselő-testület felé, hogy 250.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse a Civil ház 
működési és fenntartási kiadásainak ellentételezése céljából.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 250.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 
részére a Civil ház működési és fenntartási kiadásainak ellentételezése céljából.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 250.000,- Ft támogatásban részesítsék Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesületét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
100/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 250.000,- Ft támogatást nyújt a 
működési és a fenntartási kiadásainak ellentételezésére.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete - 5510 Dévaványa, Kossuth út 11. sz., 
képviseli: Szarka István elnök - a támogatás összegével legkésőbb 2012. január 31-
ig számla ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási 
kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő 
felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  



 39

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre 5510 
Dévaványa, Széchenyi u. 8. sz. képviseletében Váradi Andrásné elnök, azzal a kéréssel fordul 
a Képviselő-testület felé, hogy 200.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A támogatást a 
múzeumi gyermektábor megrendezésére használnák fel, melyet idén 11. alkalommal 
valósítanak meg.   
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez. A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy döntsön a támogatás összegéről.   
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 150.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 150.000,- Ft támogatásban részesítsék Dévaványai Múzeumbarátok 
Körét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
101/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre részére 150.000,- Ft támogatást nyújt múzeumi gyermektábor 
megrendezésére.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre - 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. sz., 
képviseli: Váradi Andrásné elnök - a támogatás összegével a tábor lebonyolítását 
követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla ellenében elszámol.  
Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a 
támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 
Egyesülete, 5600 Békéscsaba, Luther út 13/a. képviseletében Nagy Zsuzsanna a Szeghalmi 
Körzeti Csoport vezetője, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 20.000,- Ft 
anyagi támogatásban részesítse. A támogatást a 2011. évi karácsonyi ünnepségük 
megrendezéséhez használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 20.000,- Ft 
támogatás megítélését javasolja a testület felé a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 
Egyesülete részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 20.000,- Ft támogatásban részesítsék a Vakok és Gyengénlátók 
Békés Megyei Egyesületét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
102/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vakok és 
Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 20.000,- Ft támogatást nyújt a 
karácsonyi ünnepség megrendezéséhez.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - 5600 Békéscsaba, Luther út 
13/a., képviseli: Nagy Zsuzsanna a Szeghalmi Körzeti Csoport vezetője - a 
támogatás összegével az ünnepség lebonyolítását követő 30 napon belül, de 
legkésőbb 2012. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, 
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási 
céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Békés 
Megyei Sportszövetség Érdekegyeztető Röplabda Szövetség részére 50.000,- Ft támogatást 
javasol. A Szövetség még kérelmet nem nyújtott be, javasolják a határozatot a kérelem 
benyújtásakor meghozni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület, 
5510 Dévaványa, Kossuth út 9. sz. képviseletében Kónya András elnök, azzal a kéréssel 
fordul a Képviselő-testület felé, hogy a 443/2010.(X.28) Kt. hat. alapján kapott kamatmentes 
kölcsön összegét, 333.000,- Ft-ot, vissza nem térítendő támogatás formájában, a X. 
alkalommal megrendezésre kerülő Dévaványai Dobfesztivál megrendezésére kívánják 
fordítani. A kérelem csatolva van az előterjesztéshez. 
 A fentiek figyelembe vételével kéri a Képviselő-testületet, döntsön a támogatás összegéről 
úgy, hogy a korábban kiutalt kamatmentes kölcsön törlesztésre kerül, ami  pénzforgalomban 
nem jelenik meg, de 2011. évben a Dobfesztivál Egyesület 333.000,- Ft támogatásban 
részesül. 
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16.sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
Kérem az előterjesztés megvitatását, a kérelemről való döntésüket.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
103/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Dobfesztivál Kulturális Egyesület részére 333.000,- Ft támogatást nyújt a X. 
Dévaványai Dobfesztivál lebonyolítására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 



 42

A Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület - 5510 Dévaványa, Kossuth út 9. 
sz., képviseli: Kónya András elnök - a támogatás összegével a rendezvény 
lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 5510 
Dévaványa, Kossuth út 11. sz. képviseletében, Szarka István elnök, azzal a kéréssel fordul a 
Képviselő-testület felé, hogy 140.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A támogatást 
rendezvények lebonyolítására használná fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.   
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 140.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 
részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 140.000,- Ft támogatásban részesítsék a Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesületét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
104/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 140.000,- Ft támogatást nyújt a 
rendezvények lebonyolítására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
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A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete - 5510 Dévaványa, Kossuth út 11. sz., 
képviseli: Szarka István elnök - a támogatás összegével a rendezvények 
lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete, 
5510 Dévaványa, Kossuth út 11. sz. képviseletében Kozma Bálintné elnök, azzal a kéréssel 
fordul a Képviselő-testület felé, hogy 100.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A 
támogatást a városi betakarítási ünnepre, és a karácsonyi ünnepség ajándékaira, vendéglátásra 
használná fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 80.000,- Ft 
támogatás megítélését javasolja a testület felé a Tartósbetegségben Élők Dévaványai 
Egyesülete részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 80.000,- Ft támogatásban részesítsék a Tartósbetegségben Élők 
Dévaványai Egyesületét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
105/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete részére 80.000,- Ft támogatást nyújt 
a betakarítási ünnep és a karácsonyi ünnep lebonyolításához.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 



 44

A Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete - 5510 Dévaványa, Kossuth út 
11. sz., képviseli: Kozma Bálintné elnök - a támogatás összegével a rendezvények 
lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Békés Megyei Nők Egyesülete Dévaványai 
Szervezete, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. képviseletében Varga Istvánné elnök, azzal a 
kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 60 000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A 
támogatás összegét előadásra, kirándulásra és év végi programjaikra használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez. 
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
Kérem az előterjesztés megvitatását, a kérelemről való döntésüket.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 50.000,- Ft 
támogatás megítélését javasolja a testület felé a Békés Megyei Nők Egyesülete Dévaványai 
Szervezete részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 50.000,- Ft támogatásban részesítsék a Békés Megyei Nők 
Egyesületét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
106/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés 
Megyei Nők Egyesülete Dévaványai Szervezete részére 50.000,- Ft támogatást nyújt 
a programjaik finanszírozására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
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A Békés Megyei Nők Egyesülete Dévaványai Szervezete - 5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 1., képviseli: Varga Istvánné elnök - a támogatás összegével a 
programjaik lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig 
számla ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 5510 
Dévaványa, Kisfaludy út 13. sz. képviseletében Borsós Zoltánné, azzal a kéréssel fordul a 
Képviselő-testület felé, hogy 80.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse, illetve a székház 
működési költségét szíveskedjen átvállalni. A támogatást nyugdíjas találkozók szervezésére 
használnák fel.   
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16.sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság az Őszi 
Napfény Nyugdíjas Klub részére az idei évben nem javasol támogatást megítélni.  
Elmondja a bizottság az elmúlt évekhez hasonlóan javasolja, a nyugdíjasház közüzemi 
számláinak a kifizetését.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub részére programjaik 
megvalósításához ne nyújtsanak támogatást, valamint azzal, hogy a 2011-es évben is fizessék 
ki a nyugdíjas ház közüzemi számláit kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
107/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Őszi 
Napfény Nyugdíjas Klub részére programjaik megvalósításához anyagi támogatás 
szűkös költségvetési helyzetére való hivatkozással nem tud nyújtani.  
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011-es 
évben is kifizeti a Nyugdíjas Ház közüzemi számláit, amit a 2011. évi 
költségvetésben betervezett. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, valamint 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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Kapocs Egyesület 5510 Dévaványa, Eötvös út 
44. sz. képviseletében, Gyányiné Vincze Róza titkár, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-
testület felé, hogy 130.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A támogatást a Családi - 
Csobbanásra, ruha-adományra és a decemberi rendezvényekre használná fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez. 
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 60.000,- Ft 
támogatás megítélését javasolja a testület felé a Kapocs Egyesület részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 60.000,- Ft támogatásban részesítsék a Kpocs Egyesületet kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
108/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kapocs 
Egyesület részére 60.000,- Ft támogatást nyújt a rendezvények lebonyolítására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Kapocs Egyesület - 5510 Dévaványa, Eötvös út 44. sz., képviseli: Gyányiné 
Vincze Róza titkár - a támogatás összegével a rendezvények lebonyolítását követő 
30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Manófalva Oktatási Alapítvány, 5510 
Dévaványa, Kossuth út 9. sz. képviseletében Saly Erika elnök, azzal a kéréssel fordul a 
Képviselő-testület felé, hogy 100.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse.  
A támogatást a működési költségekre és a programjaikra használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 100.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Manófalva Oktatási Alapítvány részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 100.000,- Ft támogatásban részesítsék a Manófalva Oktatási 
Alapítványt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
109/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Manófalva 
Oktatási Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást nyújt működési költségekhez és 
a programjaik lebonyolításához.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Manófalva Oktatási Alapítvány - 5510 Dévaványa, Kossuth út 9. sz., képviseli: 
Saly Erika elnök - a támogatás összegével a rendezvények lebonyolítását követő 30 
napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány, 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1. sz. képviseletében Tóth Julianna a kuratórium elnöke, azzal a 
kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 988.948,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A 
támogatás összegét működési költségek finanszírozására használják fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 876.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány 
részére. 
Megjegyzi, hogy a toronyóra működtetésre átutalt 24.000,- Ft összeggel csökkentette a 
bizottság a támogatási összeget.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 876.000,- Ft támogatásban részesítsék a Dévaványa 
Felemelkedéséért Alapítványt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
110/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Felemelkedéséért Alapítvány részére 876.000,- Ft támogatást nyújt a működési 
költségek finanszírozására.  
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány - 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz., 
képviseli: Tóth Julianna a kuratórium elnöke - a támogatás összegével legkésőbb 
2012. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a 
számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól 
eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat 
felé.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület, 5510 Dévaványa, 
Sport út 7.  képviseletében Váradi Károly elnök, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület 
felé, hogy 4.000.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A támogatás az egyesület 
működésének fenntartásához kérik.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,-  Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 4.000.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Dévaványai Sportegyesület részére. 
Megjegyzi, hogy az Egyesület részéről újabb beadvány érkezett újabb forrásigény 
megjelölésével, amelynek biztosítására nincs jelenleg lehetőségük.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 4.000.000,- Ft támogatásban részesítsék a Dévaványa 
Sportegyesültet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
111/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Sportegyesület részére 4.000.000,- Ft támogatást nyújt a programjaik 
finanszírozására. 
 
 A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Dévaványai Sportegyesület - 5510 Dévaványa, Sport út 7.,  képviseli: Váradi 
Károly elnök - a támogatás összegével legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális 
Egyesülete Dévaványai Helyi Csoportja, 5510 Dévaványa, Borona 33. sz. képviseletében 
Tóth Sándorné csoportvezető, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 62.000,- 
Ft anyagi támogatásban részesítse.  
A támogatás összegét a tisztségviselők meg- illetve újraválasztására, valamint a Betakarítási 
Ünnepen való részvételre használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.   
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 60.000,- Ft 
támogatás megítélését javasolja a testület felé a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális 
Egyesülete Dévaványai Helyi Csoportja részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 60.000,- Ft támogatásban részesítsék a Mozgáskorlátozottak Dél-
alföldi Regionális Egyesülete Dévaványai Helyi Csoportját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
112/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Dévaványai Helyi Csoportja 
részére 60.000,- Ft támogatást nyújt a rendezvények lebonyolítására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Dévaványai Helyi 
Csoportja - 5510 Dévaványa, Borona 33. sz., képviseli: Tóth Sándorné 
csoportvezető - a támogatás összegével a rendezvények lebonyolítását követő 30 
napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Egészséges Életmód Egyesület - Dévaványa, 
5510 Dévaványa, József Attila utca 2. sz. képviseletében Szencziné Farmasi Judit elnök, azzal 
a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 90.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. 
A támogatás összegét a 2011-es évben tartandó előadói díjak finanszírozásához használnák 
fel. A kérelem csatolva van az előterjesztéshez. 
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 27.000,- Ft 
támogatás megítélését javasolja a testület felé az Egészséges Életmód Egyesület részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 27.000,- Ft támogatásban részesítsék az Egészséges Életmód 
Egyesületet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
113/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészséges 
Életmód Egyesület – Dévaványa részére 27.000,- Ft támogatást nyújt az előadó díjak 
finanszírozására. 
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
Az Egészséges Életmód Egyesület - Dévaványa - 5510 Dévaványa, József Attila 
utca 2. sz., képviseli: Szencziné Farmasi Judit elnök - a támogatás összegével az 
előadások lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig 
számla ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Nők Baráti Köre, 5510 Dévaványa, 
Kossuth út 11. sz. képviseletében Ignácz Jánosné, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület 
felé, hogy 45.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A támogatás összegét kirándulásokra, 
színházlátogatásra és a decemberi ünnepségekre használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.   
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 50.000,- Ft 
támogatás megítélését javasolja a testület felé az Dévaványai Nők Baráti Köre részére. 
Megjegyzi, hogy egyenlő mértékben javasolnak támogatást nyújtani a településen lévő Nők 
Egyesületei részére.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 50.000,- Ft támogatásban részesítsék a Dévaványai Nők Baráti Körét 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
114/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Nők Baráti Köre részére 50.000,- Ft támogatást nyújt a kirándulások, a 
színházlátogatás és az ünnepségek lebonyolítására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Dévaványai Nők Baráti Köre - 5510 Dévaványa, Kossuth út 11. sz., képviseli: 
Ignácz Jánosné - a támogatás összegével a rendezvények lebonyolítását követő 30 
napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
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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:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási 
Alapítvány 5510 Dévaványa, Gyöngy út 4-6. sz. képviseletében Papp Endréné, azzal a 
kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 150.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A 
támogatást a XI. Nyári művészeti tábor busz költségére és a kirándulás lebonyolítására 
használnák fel.   
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 100.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé az Dévaványai Kulturális és 
Művészetoktatási Alapítvány részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 100.000,- Ft támogatásban részesítsék a Dévaványai Kulturális és 
Művészetoktatási Alapítvány kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
115/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 
XI. Nyári művészeti tábor busz költségére és a kirándulás lebonyolítására.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány - 5510 Dévaványa, 
Gyöngy út 4-6. sz., képviseli: Papp Endréné - a támogatás összegével a rendezvény 
lebonyolítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, valamint a település internetes honlapján 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak 
Egyesülete 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56. sz. képviseletében Tóth Jánosné 
csoportvezető, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 54.000,- Ft anyagi 
támogatásban részesítse. A támogatást a csoport tagjai között osztanák el utalvány vagy 
csomag formájában. 
 A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.   
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16.sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 20.000,- Ft 
támogatás megítélését javasolja a testület felé az Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak 
Egyesülete részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 20.000,- Ft támogatásban részesítsék a Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Egyesületét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
116/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a hogy 
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete részére 20.000,- Ft támogatást 
nyújt a csoport tagjainak megajándékozása céljából.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete - 5500 Gyomaendrőd, Hősök 
útja 56. sz., képviseli: Tóth Jánosné csoportvezető - a támogatás összegével a 
felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, valamint a település internetes honlapján. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Vox Huma Kórus Egyesülete, 5510 Dévaványa, 
Gyöngy út 6. sz. képviseletében Kürti Ignácné elnök, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-
testület felé, hogy 300.000,- Ft anyagi támogatásban részesítse. A támogatást a második 
alkalommal megrendezendő kórustalálkozó lebonyolításához használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 250.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé a Vox Huma Kórus Egyesület részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 250.000,- Ft támogatásban részesítsék a Vox Huma Kórus 
Egyesületet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
 
Határozat: 
117/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vox Huma 
Kórus Egyesület részére 250.000,- Ft támogatást nyújt a második alkalommal 
megrendezendő kórustalálkozó lebonyolításához.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Vox Huma Kórus Egyesület - 5510 Dévaványa, Gyöngy út 6. sz., képviseli: Kürti 
Ignácné elnök - a támogatás összegével a találkozó lebonyolítását követő 30 napon 
belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, valamint a település internetes honlapján. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Körös-Sárréti Katasztrófa és Polgári Védelmi 
Egyesület 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. képviseletében Kovács Krisztián elnök, azzal 
a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 203.950,- Ft anyagi támogatásban részesítse. 
A támogatást a térség katasztrófa kezelésére és elhárítására használnák fel.  
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez. 
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16.sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság 204.000,- 
Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé Körös-Sárréti Katasztrófa és Polgári Védelmi 
Egyesület részére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 204.000,- Ft támogatásban részesítsék a Körös-Sárréti Katasztrófa és 
Polgári Védelmi Egyesületet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
118/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-Sárréti 
Katasztrófa és Polgári Védelmi Egyesület részére 204.000,- Ft támogatást nyújt a, a 
térség katasztrófa kezelésének és elhárításának megvalósításához. 
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetésben biztosított működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Körös-Sárréti Katasztrófa és Polgári Védelmi Egyesület - 5520 Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8., képviseli: Kovács Krisztián elnök - a támogatás összegével a 
felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig számla 
ellenében 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 polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, valamint a település internetes honlapján. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Gyulai Kórház Szülészet Nőgyógyászati 
Osztályáért Alapítvány 5700 Gyula, Semmelweis út 1. képviseletében Dr. Párducz László 
elnök, azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy anyagi támogatásban részesítse. 
A támogatást a „Bababarát Kórház” megvalósítására használnák fel.   
A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.   
Az 5/2011.(II.25.) Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 16. sorában 
eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Gyulai 
Kórház Szülészet Nőgyógyászati Osztályáért Alapítvány részére nem javasol támogatást 
megítélni. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy Gyulai Kórház Szülészet Nőgyógyászati Osztályáért Alapítvány 
részére ne nyújtsanak támogatást kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
119/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Kórház Szülészet 
Nőgyógyászati Osztályáért Alapítvány - 5700 Gyula, Semmelweis út 1. sz. 
képviseli: Dr. Párducz László elnök -, részére támogatást nem tud nyújtani az 
önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való hivatkozással, habár a kérelemben 
megfogalmazott céllal egyetért.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület 
döntéséről tájékoztassa.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:  2011. április 20. 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők 
Szövetsége, 1134 Budapest, Lőportár u. 16. sz. képviseletében Dr. Horn Péter elnök, azzal a 
kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy minimálisan 1.000,- Ft-tal, vagy ezt meghaladó 
összeggel anyagi támogatásban részesítse. A támogatást a tenyésztők megsegítésére 
használnák fel. A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.  
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A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Magyar 
Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége részére nem javasol támogatást megítélni. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetségét ne 
támogassák kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
 
Határozat: 
120/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Juhtenyésztők és 
Kecsketenyésztők Szövetsége - 1134 Budapest, Lőportár u. 16. sz., képviseli: Dr. 
Horn Péter elnök -, részére támogatást nem tud nyújtani az önkormányzat szűkös 
pénzügyi helyzetére való hivatkozással. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület 
döntéséről tájékoztassa.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:  2011. április 20. 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a gazdálkodási 
irodavezető említést tett arról, hogy a toronyóra működtetéséhez a megállapodás értelmében 
24.000,- Ft átutalásra került. A bizottság további támogatást az idei évben nem javasol, hiszen 
az óra nem működik.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy az idei évben további támogatást a toronyóra 
működésének költségeihez ne nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
121/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Református 
Egyházközség részére a toronyóra üzemeltetéséhez - 1997. május 16-án kötött 
megállapodás értelmében - nyújtandó támogatás pénzügyi teljesítését felfüggeszti.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Református Egyházközséget 
a testület döntéséről tájékoztassa.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  2011. április 20. 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés egyéni képviselői 
indítvány, amelyet Séllei Zsigmond önkormányzati képviselő tett, amely arra irányul, hogy a 
református templom megsérült csúcsdíszének helyrehozatalához anyagi támogatást 
nyújtsanak. 
A polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen Béres János református lelkész  
– kihasználva a televízió nyilvánosságát – kérte a település lakosait, adományaikkal segítsék, 
hogy a város református templomának tornya megújulhasson.   
Séllei Zsigmond képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy hozzanak döntést a 
Református Templom csúcsdíszének helyreállításához nyújtandó támogatásról. 
A polgármester elmondja, hogy a Református Egyházközség részéről erre vonatkozóan 
kérelem nem érkezett a képviselő-testülethez.  
A polgármester elmondja, hogy a felújításra nyújtott támogatás felhalmozási célú támogatás 
lenne, erre pedig elkülönített szabad előirányzat nincs. 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § 
(1) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése alapján készült, az összeférhetetlenségre és érintettségre 
vonatkozó nyilatkozatot aláírta és benyújtotta Béres János a Dévaványai Református 
Egyházközség nevében, de nyilatkozatában kijelentette: 
„Egy településre vonatkozó megszólítás megjelent a Dévaványai Hírlapban, de személy 
szerint az Egyházközség kérelmet nem adott be a Képviselő-testületnek.” 
A polgármester úgy gondolja, akkor járnak el helyesen, ha akkor térnek vissza a téma 
tárgyalására, amikor már látható, hogy meg van-e a szükséges fedezet, vagy sem a javításhoz.  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is ez a vélemény hangzott el. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e 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 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
122/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyéni 
képviselői indítványra a református templom megsérült csúcsdíszének 
helyrehozatalához anyagi támogatást nem nyújt. 
A képviselő-testület úgy dönt, ha a Református Egyházközség támogatási kérelme 
benyújtásra kerül a felújítási költségek ismeretében, akkor hoz döntést a testület a 
támogatásról.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Hosszú Szilvia pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé.   
Elmondja, hogy a képviselő-testület döntése értelmében 2009. november 16-án pályázat 
került benyújtásra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 
122/2009.(IX.17.) FVM rendelet alapján meghirdettet pályázati felhívásra „Betakarítási 
Ünnep Dévaványán” címmel, mely pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
csökkentett összegű támogatásra érdemesnek ítélt.  A projekt keretében lehetőségünk nyílt, 
hogy 2011. szeptember 24-25. között két napos Betakarítási Ünnepet, valamint egy 
„Vidékfejlesztés” című konferenciát rendezzenek meg. A rendezvény lebonyolítására a 
Képviselő-testület 2011. február 24-én meghozott 55/2011.(II.24.) Kt.  határozata értelmében 
- helyi beszerzési eljárás során – három cégtől kértek árajánlatot.  
A megadott határidőig, 2011. március 21. 10 óráig mind a három cég megküldte árajánlatát az 
alábbi tartalommal:  

1. Kónya István vállalkozó, 5510 Dévaványa, Kodály u. 10. 
Ajánlati ár összesen (nettó):    2.640.000,- Ft 

 Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
2. Váradi Étkeztetési Bt., 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 1. 

Ajánlati ár összesen (nettó):    2.900.100,- Ft 
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
3. Gschwindt és társa Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság,  

5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u. 1. 
Ajánlati ár összesen (nettó):    2.923.000,- Ft 

Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke képviselő – elmondja, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül javasolják a Kónya István egyéni vállalkozó 2.640.000,- Ft nettó összegű ajánlatát 
kiválasztani a rendezvény lebonyolítására.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
123/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Betakarítási 
Ünnep Dévaványán” című pályázat rendezvényének lebonyolítására vonatkozóan a 
beérkezett ajánlatok közül Kónya István egyéni vállalkozó, 5510 Dévaványa, 
Kodály u. 10. sz. 2.640.000,- Ft-os nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 
 
 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel megkötendő 
Megbízási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos, 2013. február 9. a projekt befejezésére    
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés kapcsolódik az előzőhöz, 
amely „Dévaványa nemzetközi kapcsolatainak erősítése” rendezvény lebonyolítására 
vonatkozik.  
A projekt keretében lehetőség nyílik, hogy 2011. augusztus 19-21. között három napos Szent 
István napi ünnepségsorozatot, valamint egy feltáró gazdasági-turisztikai konferencia 
megrendezésére.  A rendezvény lebonyolítására - helyi beszerzési eljárás keretében – három 
cégtől kértek árajánlatot.  
A megadott határidőig, 2011. március 21. 10 óráig mind a három cég megküldte árajánlatát az 
alábbi tartalommal:  

1. Kónya István vállalkozó, 5510 Dévaványa, Kodály u. 10. 
Ajánlati ár összesen (nettó):    4.490.000,- Ft 

 Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
2. Váradi Étkeztetési Bt., 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 1. 

Ajánlati ár összesen (nettó):    4.784.600,- Ft 
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
3. Gschwindt és társa Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság  

5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u. 1. 
Ajánlati ár összesen (nettó):    4.800.000,- Ft 

Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött szerződéshez. 
 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke képviselő – elmondja, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül javasolják a Kónya István egyéni vállalkozó 4.490.000,- Ft nettó összegű ajánlatát 
kiválasztani a rendezvény lebonyolítására vonatkozóan.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
124/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Dévaványa 
nemzetközi kapcsolatainak erősítése” című pályázat rendezvényének lebonyolítására 
vonatkozóan a beérkezett ajánlatok közül Kónya István vállalkozó, 5510 
Dévaványa, Kodály u. 10., 4.490.000,- Ft-os nettó áras ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek. 
 
 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel megkötendő 
Megbízási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos, 2013. február 9. a projekt befejezésére   
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésén 
elfogadta a város 2011. évi rendezvény és ünnepségtervét, melyben három kiemelt 
rendezvény vendéglátói tevékenységének pályázat útján való kiválasztásáról döntött. 
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2011 február 9-én érkezett kiértesítője szerint, 
Dévaványa Város Önkormányzatának 2009. november 16-án „Dévaványa nemzetközi 
kapcsolatainak erősítése” címmel, illetve „Betakarítási Ünnep Dévaványán” címmel 
benyújtott pályázatait támogatásra érdemesnek nyilvánította. A pályázati kiírásnak 
megfelelően Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 24-i ülésén 
úgy döntött, hogy a Szent István napi és a Betakarítási ünnepségek lebonyolítására helyi 
vállalkozókat kér fel. 
Ezzel a döntéssel a Képviselő-testület módosította a 2011. évi rendezvény és ünnepségtervét, 
és az említett két rendezvénnyel kapcsolatos feladatokat pályázat útján vállalkozók részére 
átadja. 
Ennek tükrében kéri a Képviselő-testületet, hogy a harmadik kiemelt rendezvény, a 
„Dévaványai Városnapok” felelős vendéglátójának kiválasztását az Általános Művelődési 
Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezetre bízza. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy Városnapi rendezvény felelős vendéglátójának kiválasztását a 
rendezvény megszervezéséért és lebonyolításáért felelős Általános Művelődési Központ, mint 
önállóan működő és gazdálkodó szervezet végezze kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
125/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. évi 
rendezvénytervét módosítja úgy, hogy a Városnapi rendezvény felelős 
vendéglátójának kiválasztását a rendezvény megszervezéséért és lebonyolításáért 
felelős Általános Művelődési Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó 
szervezet végezze. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető 

Határidő:  2011. július 1-3. – a rendezvény ideje   
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Önkormányzat 2009. november 16-án 
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 
122/2009.(IX.17.) FVM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás Közösségi 
rendezvények eszközfejlesztése elnevezésű célterületére „Szabadtéri rendezvényeszközök 
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beszerzése” címmel, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2011. február 9-én 
érkezett kiértesítője szerint támogatásra érdemesnek nyilvánított.  
A projekt keretében a rendezvényhelyszínek nem ingatlanhoz kötődő infrastruktúrájára, mobil 
alap és kiszolgáló létesítmények fejlesztésére és felújítására lehetett projekteket benyújtani. A 
pályázat 4 önkormányzat támogatásával (Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Körösújfalu), 
Dévaványa gesztorságával került benyújtásra. Az önkormányzatok közösen a következő 
eszközök beszerzésére pályáztak: 6 db 2x1 m-es árusító pavilon, 2 db 5x5 m-es és 1 db 10x20 
m-es rendezvénysátor, valamint 1 db 8x10 m-es színpadfedés. A támogatás összege 
5.590.000,- Ft, mely a várható nettó költségek 100 %-a. Az önkormányzatok az ÁFA részt, 
azaz 1.397.500,- Ft-ot saját forrásként biztosítanak, melynek megosztása a települések között 
lakosságszám-arányosan történik. Ennek megfelelően Dévaványa Város Önkormányzatára 
jutó saját forrás összege az ÁFA 63,11 %-a, azaz várhatóan 881.946,- Ft. A partner 
önkormányzatok együttműködési megállapodás keretében Dévaványa Önkormányzatát bízták 
meg az eszközök beszerzésével és a pályázat lebonyolításával. Ennek megfelelően, helyi 
beszerzési eljárás keretében az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérné fel 
árajánlattételre:  

- M-Ponyva Stúdió Bt., 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212. 
- GEGE Hungary Kft., 2800 Tatabánya, Deák F. u. 29. 
- Sáray Ponyva, 8448 Ajka-Bakonygyepes, Fő út 184. 

A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság egyetért, hogy az 
előterjesztésben szereplő három vállalkozástól kérjenek árajánlatot. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság szintén egyetért azzal, hogy az előterjesztésben felsorolt 
vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a M-Ponyva Stúdió Bt.-től, a GEGE Hungary Kft.-től és a Sáray 
Ponyva vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
126/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 122/2009. (IX.17.) FVM 
rendelet alapján benyújtott „Szabadtéri rendezvényeszközök beszerzése” című 
pályázatához kapcsolódó eszközök leszállítására az alábbi vállalkozásoktól kér 
árajánlatot:  

- M-Ponyva Stúdió Bt., 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212. 
- GEGE Hungary Kft., 2800 Tatabánya, Deák F. u. 29. 
- Sáray Ponyva, 8448 Ajka-Bakonygyepes, Fő út 184. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozásokat kérje fel 
ajánlattételre a rendezvényeszközök beszerzésére vonatkozóan.  
  
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. április 21.   

  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés pályázat benyújtásával 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot kíván 
benyújtani az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 
szóló 7/2011.(III.9.) belügyminiszteri rendelet kiírására.  Az önkormányzat által benyújtani 
kívánt pályázat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény 5. melléklet 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatából 
az a) pontban található – a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására - fejlesztési célra irányulna.  
A felhívás keretén belül az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységének Szeghalmi út 12. sz. alatti feladat-ellátási helyén történő homlokzat 
utólagos hőszigetelésének, nyílászárók cseréjének, vizesblokk teljes felújításának, padozat 
cseréjének, fedélszerkezet készítésének - héjazattal, ereszdeszkázattal -, akadálymentesítés 
kivitelezésére nyújtanák be a pályázatot.  
A beruházás összköltsége 37.500.000,- Ft.  
A pályázattal elnyerhető összeg maximum 30 millió Ft.  
A pályázatban igényelhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás 
mértéke mivel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006.(XI.30.) Korm. rendelet mellékletében nem szerepel Dévaványa, így a 
beruházás összköltségének 80 %-a. 
A pályázat benyújtási határideje: 2011. április 1., a benyújtott pályázatokról 2011. május 31-
ig döntenek.  
Az irodavezető elmondja, hogy a felújítás építésengedély köteles, ha a pályázatot pozitívan 
bírálják el, ezekre a feladatokra fedezetet kell biztosítani a képviselő-testületnek, valamint 
közbeszerzési eljárást is le kell folytatni.    
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság egyetért a 
pályázat benyújtásával. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság szintén egyetért a pályázat határidőre történő benyújtásával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a pályázat benyújtása mellett dönt a következő 
határozattal:  
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Határozat: 
127/2011.(III.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló belügyminiszteri rendelet kiírására.  
A program keretében az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános 
Iskola intézményegységének Szeghalmi út 12. sz. alatti feladat-ellátási hely 
épületének felújítására, homlokzat utólagos hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére, 
vizesblokk felújítására, padozat cseréjére, fedélszerkezet készítésére, 
akadálymentesítésre kerül sor, melynek összköltsége bruttó 37.500.000,- Ft, az 
ehhez szükséges önerőt 20 %-ot azaz bruttó 7.500.000,- Ft-ot a Képviselő-testület 
2011. évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011.április 1.  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén pályázat 
benyújtásával kapcsolatos, amely 20x40 m-es műfüves kispálya kialakítására, valamint 
megvilágítására vonatkozik.  
A bizottsági ülést követően tisztázó kérdések kerültek feltevésre. 
A polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben két alternatíva szerepel.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a tisztázó kérdésekre adott válaszokat 
figyelembe véve egy alternatíva maradt.  
A pályázat önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény felújítására vonatkozik.  
A pálya kialakítása sikeres pályázat esetén a sporttelep északi részében valósulna meg.  
Az irodavezető elmondja, hogy sikeres pályázat esetén egy 20x40 m-es műfüves kispálya 
kialakítása valósulhatna meg, a beruházás részét képezné a pálya megvilágítása is.  
A beruházás összköltsége 25.000.000,- Ft.  
A pályázattal elnyerhető összeg maximum 20.000.000,- Ft. A pályázatban igényelhető 
támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  
A pályázat benyújtási határideje: 2011. április 1., a benyújtott pályázatokról 2011. május 31-
ig döntenek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a pályázat 
benyújtásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság szintén egyetért a pályázat határidőre történő benyújtásával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a pályázat benyújtása mellett dönt a következő határozattal:  
 

Határozat: 
128/2011. (III.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
belügyminiszteri rendelet kiírására.  
A program keretében a Seres István Sporttelepen egy 20x40 m-es műfüves kispálya 
kialakítására kerülne sor, melynek összköltsége bruttó 24.937.500,- Ft, az ehhez 
szükséges önerőt 20 %-ot azaz bruttó 4.987.500,- Ft-ot a Képviselő-testület 2011. évi 
költségvetés fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával.  

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. április 1.  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ingatlan felajánlással kapcsolatos.  
Elmondja, hogy Kéki András Dévaványa, Árpád u. 65. és Kéki Ilona Dévaványa, Rákóczi u. 
18. szám alatti lakosok megvételre ajánlották fel a Képviselő-testületnek a Dévaványa, 
belterület 717 hrsz-ú ingatlanukat.  
 
Az ingatlan adatai: 

- művelési ága:  beépítetlen terület, 2030 m2  
- tulajdoni hányad:  ½-ed részben Kéki András, ½-ed részben Kéki Ilona tulajdona 
- az ingatlan terhelést nem tartalmaz 

A megjelölt ingatlan a vágóhíd és a vasút közötti területen helyezkedik el. Megközelíteni a 
Gyomai útról lehet. Az előterjesztéshez mellékelve van egy térkép, amelyen látható az 
ingatlan elhelyezkedése. 
A felajánlók eladási árat nem jelöltek meg, azonban a helyi ingatlanárakat figyelembe véve az 
alábbiak mondhatók el: a Szederkertben elhelyezkedő hasonló ingatlanok m2 ára jelenleg 45,- 
Ft-ra tehető. A felajánlott ingatlan elhelyezkedése kedvező, mivel közel van nem csak a 
Gyomaendrődre vezető közúthoz, hanem közvetlen mellette önkormányzati tulajdonú 
földterület található.  
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 20/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 13. § (1) 
bekezdése alapján „Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, 
ingatlanvagyon tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselő-testület 
jogosult dönteni.”, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy előterjesztést tárgyalja meg és az 
ingatlan vételével kapcsolatban dönteni szíveskedjen. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
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Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az 
előterjesztést megtárgyalta.  
A bizottság a 45,- Ft/m2 árat reálisnak tartja, amit ajánljanak meg az eladók felé. Javasolják, 
hogy hivatalos értékbecslővel értékeltessék fel a területet.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
129/2011. (III.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megvásárolja a Kéki András, 5510 Dévaványa, Árpád u. 65. szám alatti lakos és 
Kéki Ilona, 5510 Dévaványa, Rákóczi u. 18. szám alatti lakos által felajánlott 
Dévaványa, belterület 717 sz. alatt található beépítetlen területű ingatlant. 
Az ingatlan vételárát 45,- Ft/m2 összegben állapítja meg.  
Ha az eladó a vételárat nem fogadja el, úgy a képviselő-testület a felajánlott ingatlant 
nem vásárolja meg.  
 
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 20/2011.(XI.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testület úgy határoz, hogy a szerzést követően a 717 
helyrajzi számú terület legyen besorolva az önkormányzat tulajdonában lévő 
forgalomképes vagyoni körbe. 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy fentiek miatt módosítja az önkormányzati 
vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló 20/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával, a 
vagyonkataszter, valamint a vagyonleltár módosításával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
  Kiss Ferencné gazdálkodási ügyintéző 
Határidő:  folyamatos  
  
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a „Magyarországi 
települések biodiverzitás díja, biodiverzitás fővárosa” versenyen való részvétellel kapcsolatos.   
A polgármester elmondja, hogy az európai uniós tagállamok környezetvédelmi és 
területfejlesztési szervezetei keresik a biológiai sokféleség városát Franciaország, 
Németország, Magyarország, Szlovákia és Spanyolország területén. A versenybe a kis 
falvaktól a nagyvárosokig bármilyen típusú település bekapcsolódhat. 
A verseny célja megtalálni azokat a településeket, amelyek a legjobb teljesítményt nyújtják a 
biológiai sokféleség fenntartása érdekében. Magyarországon a versenyt a Balatoni Fejlesztési 
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Tanács szakmai szervezete a Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft., 8600 Siófok, 
Batthyány u. 1. koordinálja. 
A díjazás területei 2011-ben: 

1. Magyarország Biodiverzitás Fővárosa címmel járó díj: médiahely (egyéves állandó 
hirdetés) a Port.hu honlapon; 

2. Különdíjban részesül a legjobb projekt eredményt bemutató önkormányzat: 
DestourPro - Environment - települési turisztikai honlap készítés; 

3. Méret-kategóriánként a három legjobb teljesítményt nyújtó önkormányzat díjban 
részesül; 

4. Minden önkormányzat, amely részt vesz, oklevelet kap, és részese a versenyhez 
kapcsolódó országos sajtó kampánynak. 

A versenyben való részvétel feltétele a www.balatonregion.hu/biodiverzitas weboldalról 
letölteni a kérdőívet, és azt kitöltve elektronikus vagy nyomtatott formában visszajuttatni a 
szervezőknek  2011. május 31-ig. 
A versenynek a megrendezésével a változatos és gazdag természeti értékek fontosságára 
szeretnék felhívni a lakosok és a települések vezetőinek figyelmét. 
Dévaványa 2010-ben a természetvédelem terén elért kiemelkedő tevékenységéért ugyanezen 
pályázat keretében kategória 1. helyezett lett és különdíjban részesült. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy vegyenek részt a „Magyarországi 
települések biodiverzitás díja, biodiverzitás fővárosa” versenyen. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy vegyenek részt a „Magyarországi települések biodiverzitás díja, 
biodiverzitás fővárosa” versenyen kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   
 

Határozat: 
130/2011.(III.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 
„Magyarországi települések biodiverzitás díja, biodiverzitás fővárosa” versenyen.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy 
a kérdőív benyújtásáról a Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 8600 
Siófok, Batthyány u. 1. címre való elküldéssel gondoskodjon. 

 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: 2011. május 31.  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a mexikói nemzetközi tárgyalások időpontjához 
kapcsolódóan a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Magyarországon első alkalommal 
hirdeti meg az Európában már többször sikerrel megvalósított KlímaSztár felhívást, ezzel is 
hangsúlyozva a helyi szintű tevékenységek fontosságát. 
A programmal egyfelől szeretnék kiválasztani és díjazni a legjobb megvalósított helyi  
– önkormányzatok közreműködésével megvalósított – projekteket, másfelől szeretnék 
összegyűjteni és bemutatni a hazánkban megvalósult jó példákat. 

http://www.balatonregion.hu/biodiverzitas
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Felhívásukra olyan fejlesztések, projektek leírását várják, amelyekkel az önkormányzatok 
hozzájárultak az éghajlatváltozás fékezéséhez.  
Néhány lehetséges példa: 

- Fenntartható települési/területi tervezés, fejlesztés – környezetkímélő közlekedés 
(gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedési rendszerek fejlesztése), közösségi célú 
városrehabilitációs tevékenységek, parkosítás; 

- Zöld közbeszerzés, helyi termékeket, termelőket előnyben részesítő tevékenységek, 
zöld irodai programok; 

- Az energiafelhasználás csökkentéséhez, helyi, megújuló energiaforrások hatékony 
felhasználásához kapcsolódó fejlesztések; 

A felhívásra bármely hazai település jelentkezését várják, amennyiben szeretné az első 
magyarországi KlímaSztár díjat elnyerni. Jelentkezni az önkormányzat éghajlatvédelmi 
tevékenységeinek bemutatásával lehet. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy vegyenek részt a „KlímaSztár 2011” 
versenyen.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy vegyenek részt a „KlímaSztár 2011” versenyen kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   
 

Határozat: 
131/2011.(III.31.) Kt.hat. 

     
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 
„KlímaSztár 2011” versenyen.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy 
a pályázat benyújtásáról elektronikusan a klimasztar2011@gmail.com címre való 
elküldéssel gondoskodjon. 

 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: 2011. április 22.  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy következő bejelentés a Múzeumpártoló Közhasznú 
Alapítvány előterjesztése, amelyben bemutatásra kerül a „Dévaványa Helytörténeti 
Kiadvány” vázlat, ütemterv és fejezet-rendszere.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a 
tájékoztatót megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasol a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

mailto:klimasztar2011@gmail.com
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Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki jóváhagyja a „Dévaványa Helytörténeti Kiadvány” vázlat-, ütemterv és fejezet-rendszerét 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
132/2011.(III.31.) Kt.hat. 

     
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Múzeumpártoló 
Közhasznú Alapítvány által beterjesztett „Dévaványa Helytörténeti Kiadvány” 
vázlat-, ütemterv és fejezet-rendszerét. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos  
Melléklet:  1 db vázlat-, ütemterv 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy következő bejelentést Gyuricza Máté műszaki 
ügyintéző terjesztette a testület elé, amely szúnyoggyérítéssel kapcsolatos.  
Az előterjesztésben látható, hogy a programban való részvételnek 3.307.800,- Ft 
költségvonzata van.   
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen 
megtárgyalásra került az beterjesztett anyag.  
Megállapították, hogy a Szemp-Air Kft. - RSZ-Coop Kft. Konzorcium szúnyoggyérítési  
ajánlata a legkedvezőbb a benyújtott és érvényes ajánlatok közül. 
Az ügyintéző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kezelések során milyen vegyszerek kerülnek 
alkalmazásra, amelyek a következők:  

- Földi kémiai kezelés:  Reslin Prémium és Aqva K-Othrin, 
- Földi biológiai kezelés: Teknar HP-D, Vestobac 12 AS, Corabac L, 
- Légi kémiai kezelés:   Mosquitox 1 ULV, Mosquitox 1 ULV Forte, K-Othrin  

ULV 
Az ügyintéző elmondja, hogy a kezelések időpontját az önkormányzat honlapján 
nyilvánosságra fogják hozni, hiszen vannak olyan lakosok a településen, akik az alkalmazott 
szerekre allergiásak.  
Röviden ennyit kívánt hozzáfűzni az írásos anyaghoz.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máté műszaki ügyintézőnek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői 
ülésén az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolják 
a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
133/2011.(III.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a Szemp-Air 
Kft. (székhelye: 6728 Szeged, Napos út 7.) - RSZ-Coop Kft. székhelye: 5600 Békéscsaba, 
Gyóni G. u. 11. I. 10.) Konzorcium szúnyoggyérítési  ajánlatát fogadja el. 
 
A nyertes ajánlattevővel a következő szerződést köti meg a megbízás teljesítésére: 

 
Vállalkozási Szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 
1.) képviseletében eljár: Pap Tibor polgármester), Adószáma: 15344643-2-04, mint 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről: 
 
Cég megnevezése:  SZEMP Air Kft. - RSZ-COOP Kft. Konzorcium 
Székhelye:   6728 Szeged, Napos út 7. 
Cégjegyzékszám: 06-09-004966 
Adószám:  11399689-2-06 
Képviselő:  Szabó Péter 
Mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon, helyen és a következő 
feltételek mellett. 

I. 
Előzmények 

 
Dévaványa Város Önkormányzata árajánlatok bekérésével, és a beérkezett ajánlatok 
elbírálásával döntött a 133/2011.(III.31.) Kt. számú határozatával a 2011. évre vonatkozó 
csípőszúnyog-gyérítés elvégzésének biztosítása érdekében. Vállalkozó, aki e szerződésben 
meghatározott szolgáltatás végzésére jogosult, a benyújtott ajánlatot megvizsgáló szakértői 
bizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint a szolgáltatás végzését elnyerte. A 
felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 

II. 
Szerződés tárgya 

 
1. A jelen vállalkozói szerződés tárgya: Biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő 
csípőszúnyog lárva, illetve imágóirtás komplex elvégzése a Dévaványa települési 
önkormányzat területén, 2011. évben. 

 
2. A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói szerződés alapján a Vállalkozó köteles a 
fenti pontban meghatározott tárgyú szolgáltatás teljesítésére, Megrendelő pedig a teljesített és 
szerződésszerűen felajánlott szolgáltatás átvételére, valamint a vállalkozó díj megfizetésére. 
 

III. 
A felek együttműködése 

 
3. Vállalkozó a csípőszúnyog ártalom visszaszorítása érdekében az alábbi technológiát köteles 
alkalmazni: 

- csípőszúnyog lárvák elleni légi és földi biológiai védekezés 
- csípőszúnyog imágó gyérítés légi kémiai és földi kémiai módszerrel. 

 



 72

A kezelések a következő terület nagyság és gyakoriság mellett válhatnak szükségessé: 
 földi biológiai kezelés: 2 ha területen, 1-3 alkalommal 
 légi kémiai kezelés: 300  ha területen, 1-4 alkalommal  
 földi kémiai kezelés: 300 ha területen, 1-4 alkalommal. 

 
 A teljesítés helye: a Megrendelő település lárvatenyésző vizes élőhelyein, az imágóirtás a 
Megrendelő által megadott, a költségviselést vállaló település lakott területén történik. 
4. A védekezések konkrét időpontját, az alkalmazandó gyérítési módot (technológiát) a 
gyérítésben bevont területeket és azok nagyságát– az árvaszúnyogok rajzásának figyelembe 
vételével – a megrendelő által megbízott szakértő, illetve a szakértői csoport írásban határozza 
meg, a kezelést megelőző legalább négy nappal korábban. 
A Vállalkozó az egyes védekezések előtt köteles egyeztetni a Megrendelő által megbízott 
személlyel is a terület nagyságát, ami azonban nem lehet nagyobb, mint a dokumentációban 
meghatározott terület. 
 
5. A Vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult képviselő: 

neve:     Szabó Péter 
Képesítése, munkaköre:  igazgató  
Címe:     6728 Szeged, Napos út 7.     
Tel./fax száma:   70/9451-637, 62/438-239    

 
   A Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult képviselő: 

Neve:    Pap Tibor    
Képesítése, munkaköre:  polgármester     
Címe:    5510 Dévaványa, Hősök tere 1.     
Tel,/fax száma:   66/483-100, Fax: 66/484-100   
 

6. Amennyiben a települési önkormányzat területén nem indokolt teljes technológiai sor 
alkalmazása, az nem kerülne elvégzésre, illetve csak módosított formában végeznék el, a 
gyérítés alá bevont területek és gyérítési módok változatását, módosítását, a Vállalkozó 
köteles írásban, a gyérítés megtörténtét megelőző 8 napon belül az önkormányzatnak jelezni a 
terület a technológia, és a díj feltüntetésével, a Megrendelő jóváhagyása végett.  
 
7. A szúnyogok elleni irtószeres kezelések és az azokhoz kapcsolódó előkészítő munkák, 
illetve kiegészítő tevékenységek során messzemenően figyelembe kell venni minden 
biztonsági és munkavédelmi előírást, valamint a lakosság (és a haszonállatok, más hasznos 
vagy közömbös szervezetek) egészségének és az élő környezet épségének a védelmét. Ezek 
megtartása és megtartatása a Vállalkozó feladata. A teljesítés során a Vállalkozó csak 
érvényes engedéllyel, illetve alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat és 
eszközöket alkalmazhat. 
 
8. A munkavégzéshez szükséges engedélyeket, illetve szakhatósági engedélyeket a Vállalkozó 
szerzi be, és biztosítja a tevékenység szakmai irányítását ellátó, érvényes egészségügyi, 
gázmesteri szakképesítéssel rendelkező személyt. 
 
9. A csípőszúnyog-gyérítési időpontok közhírré tétele a települési önkormányzat által 
meghatározott módon a Vállalkozó feladata. A tájékoztatásnak tartalmazni kell a technológiát 
és az alkalmazott irtószerek felsorolását, a gyérítés időpontját. 
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10. A településen bejelentett méhészek írásbeli értesítése - a védekezés időpontjáról, módjáról 
és a felhasznált irtószerekről - a települési önkormányzat feladata azzal, hogy a Vállalkozó 
köteles olyan időpontban bejelenteni az egyes irtási időpontokat, hogy az önkormányzat 
képviselőjének megfelelő idő álljon rendelkezésre az írásbeli értesítés kiküldésére. 
Amennyiben a Vállalkozó a fent meghatározottak szerint értesíti az önkormányzatot és ennek 
ellenére a méhészek értesítése nem történt meg, úgy a bekövetkezett kárért az önkormányzat 
felel. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelőt nem értesíti a kellő időben, az emiatt 
bekövetkezett kárért a Vállalkozó felel. 
 
11. A munkavégzés során a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és 
egészségügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó feladata. A munkabaleset-és 
környezetvédelmi előírások stb. be nem tartásából eredő károkért a Vállalkozó felel. 
 
12. A védekezésbe bevont területre a bejutást a gyérítéssel érintett települési 
önkormányzatnak kell biztosítania 

IV. 
A munka teljesítése és átvétele 

 
13. A szerződés teljesítésének határideje: szerződéskötéstől 2011. december 31-ig. 
 
14. A Vállalkozó jelen szerződést köteles az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott 
tartalommal. I. osztályú minőségben, a vállalt teljesítési határidőre teljes körűen teljesíteni. 
 
15. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet, vagy személy- a Vállalkozó illetve 
megnevezett alvállalkozói – tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül 
bármikor jogosult ellenőrizni. 
A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna. 
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül 
nem következett volna be. 
 
16. A felek megállapodnak abban, hogy a védekezés szakszerű, hatékony végrehajtását 
minden kezelés után, illetve a védekezés során folyamatosan a megrendelő által megbízott 
szakértő ellenőrzi az önkormányzat által meghatározott képviselő bevonásával. Minden 
kezelésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely alapja a számla benyújtásának és 
kiegyenlítésének. 
Amennyiben a szakértő a védekezés eredményességét a jogszabályban előírt és a 
gyakorlatban alkalmazott hatékonyság vizsgálati módszerek alkalmazásával- 80% alatti 
hatásfokon regisztrálja, a szúnyoggyérítést eredménytelennek minősíti és a Vállalkozó köteles 
díjmentesen megismételni a kezelést a szakértő által rögzített időpontban.  
 
A vállalt hatékonyság mértéke: 80 %. 
 
17. A szolgáltatás teljesítéséhez  szükséges hatóanyagok, szerek stb. ( ajánlatában specifikált 
módon) biztosítása a Vállalkozó kötelessége. Ettől eltérő anyagok felhasználására csak a 
megbízott szakértő előzetesen írásban megadott hozzájárulása esetén történhet. 
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V. 
Vállalkozó díj és fizetési feltételek 

 
18. A Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatások ellenértékeként a Vállalkozónak 
vállalkozási díjat fizet. A munkafázisonként, feladatonként rögzített – hektárra vetített – 
vállalkozói díj összege a jelen szerződésben kerül meghatározásra, és az összeg teljes 
egészében magába foglalja az adott szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valamennyi 
szolgáltatás ellenértékét. A Vállalkozó a jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően 
semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelőtől további díj, vagy költségtérítés 
igénylésére. 
 
A szerződés szerinti szúnyoggyérítés ellenszolgáltatásának díja: 
 
2011. évre 
a csípőszúnyog lárvák elleni földi biológiai védekezés 
1.560,-Ft/ha+ 25% ÁFA=1.950,-Ft/ha 
a csípőszúnyog imágó gyérítés légi kémiai módszerrel 
1.200,-Ft/ha + 25% ÁFA=1.500,-Ft/ha 
a csípőszúnyog imágó gyérítés földi kémiai módszerrel 
1.000,-Ft/ha + 25% ÁFA=1.250,-Ft/ha 

 
19. A Vállalkozó minden eredményes kezelést követően jogosult a számla benyújtására. A 
számla az előző időszakban ténylegesen teljesített és a település által megbízott szakértő által 
jegyzőkönyvben igazolt és ellenjegyzett szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási díj alapján 
kiszámított díjösszeget tartalmazhatja. 
 A Megrendelő a vállalkozó díjat a Vállalkozó által kiállított számlák alapján, azok 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vállalkozónak Unicredit Banknál vezetett 
10980006-00000004-21760004 számú számlájára történő átutalással fizeti meg. 
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankja a Vállalkozó 
számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli 
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamatnak 
megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. 
 
20. A 16. pontban meghatározottak szerint, hibás teljesítés esetén a  Vállalkozói köteles a nem 
megfelelő minőségben teljesített szolgáltatást a Megrendelő felhívását követően – külön 
költség felszámítása nélkül, haladéktalanul ismételten elvégezni. 
 
21. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy  
- ha a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákat a rájuk külön meghatározott 
határidőben nem teljesíti, az összes területre vetített teljes vállalkozói díj 20%-ának, mint 
lehetetlenülési kötbérnek, 
- ha a Vállalkozó a saját hibájából késedelmesen teljesít, minden késedelmes napra bruttó 
50.000 Ft késedelmi kötbérnek megfelelő összeg megtérítésére köteles. 
 

VI. 
Felelősség 

 
22. Vállalkozó az általa tejesített szolgáltatásnak az egészségügyi, higiénés, környezetvédelmi 
szempontokat figyelembe vevő minőségben történő teljesítéséért teljes körű kártérítési 
felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben. 
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23. A Vállalkozó az általa biztosított szolgáltatás tejesítése során teljes körű kártérítési 
felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa igénybe vett személyek által a 
megrendelőnek okozott károkért. 

VII. 
A szerződés megszűnése 

 
24. A felek a szerződést a jogszabályokban és a szerződésekben meghatározott 
kötelezettségek nem teljesítése esetén mondhatják fel. 
 A szerződés nem teljesítésének minősül különösen (és a Megrendelő felmondási jogát 
megalapozza), ha 
- legalább két egymás utáni alkalommal a beavatkozás hatékonysága a vállalkozó hibájából 
nem éri el a 80%-ot, vagy 
- a Vállalkozó által használt hatóanyagok, szerek eltérnek az ajánlatban meghatározottaktól, s 
az eltéréshez a szakértő nem járult hozzá. 
 
 
25. A kötelezettségszegésre alapított felmondási jogot az annak alapjául szolgáló ok 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban lehet gyakorolni oly módon, hogy a 
felmondási idő a közléstől számított 30 nap. 
 
 
26. A felmondási idő alatt a Vállalkozó köteles szerződési kötelezettségének maradéktalanul 
eleget tenni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a Vállalkozó költségére – egyéb 
kártérítési igényének fenntartása mellett – harmadik személyt is igénybe vehet a szerződés 
tárgyát képező feladatok ellátására. 

VIII. 
Egyéb feltételek 

 
27. Jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában a Kbt-ben 
meghatározottak figyelembevételével módosítható. 
A felek legkésőbb a tárgyév decemberében a gyérítéssel érintett települési önkormányzat 
képviselőjével kiértékelik a tárgyévi gyérítést. 
 
28. Minden a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítés hatálya a címzett általi 
átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A küldemények átvétele kötelező. 
 

IX. 
Egyéb rendelkezések 

 
29. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 
rendezés nem vezetett eredményre. 
 
30. A felek jogvita esetén a Megrendelő illetékessége szerinti Városi Bíróság – amennyiben a 
Polgári Perrendtartás szerint a per a megyei bíróság hatáskörébe tartozna a Békés Megyei 
Bíróság – kizárólagos illetékességét ismerik el. 
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31. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
 
32. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt,  jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen szerződés mellékleteit képezik: 
 

- vállalkozó ajánlata és annak mellékletei 
 
Dévaványa, 2011………………… 
 
……………………………………….   ……………………………… 

 Megrendelő       Vállalkozó 
               
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére és a szerződés aláírására.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté műszaki előadó 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez TIOP-1.1.1-07/01-
2008-0049 - „Informatika infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési 
Központ iskoláiban” című program keretében az Általános Művelődési Központ 
tagintézményeiben a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozóan közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárást a 2003. évi 
CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdésének figyelembevételével kellett végrehajtani, vagyis a 
nettó 25 millió Ft-ot meg nem haladó árubeszerzés esetében 3 ajánlattevő részérő történő 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésével. Az ajánlati dokumentáció a felkért 
ajánlattevők részére megküldésre került.  
A polgármester megadja a szót Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő részére.  
Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az ajánlattételi felhívás módosított IV.3.4.) pontjában megjelölt ajánlattételi 
határidőig, 2011. március 21. 11. óráig mindhárom, ajánlattételre meghívott ajánlattevő 
benyújtotta ajánlatát. 
A beérkezett ajánlatok bontása a Polgármesteri Hivatalban történt meg, amelyről jegyzőkönyv 
készült. A jegyzőkönyv tartalmazza a benyújtott ajánlatokat, amit most nem kíván 
megismételni.  
A bontási jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Az ajánlatot áttanulmányozva, az Ajánlattevők részére 2011. március 23-án hiánypótlási 
felhívás került kiküldésre. 
A hiánypótlás teljesítésének határideje 2011. március 30. (szerda) 900 óra, amely időpontig 
egy ajánlattevő tett eleget a felhívásnak.  
Az ügyvéd elmondja, ha az ajánlattevő a hiánypótlást az előírt határidőben nem nyújtja be, 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján. 
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A beérkezett ajánlatok részletes vizsgálata alapján megállapítható, hogy a beérkezett három 
ajánlatból egyetlen ajánlat érvényes TOPlapTOP Kft. ajánlata, melynek 
nettó ajánlati ára:  20.311.930,- Ft 
bruttó ajánlati ára:  25.389.913,- Ft. 
Elmondja, hogy az ajánlat az elnyert támogatási kereten belül van. A projekt 100 %-os 
támogatottságú.  
Elmondja, hogy a támogató olyan teljesítési határidőt szabott meg, amely nem volt 
teljesíthető. A módosítási kérelem benyújtásra került.  
Az ügyvéd elmondja még, ha a holnapi napon eredményt hirdetnek, akkor 10 napon belül a 
nyertes ajánlattevővel a szerződést meg kell kötni.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Szathmáry Péternek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a 
testület felé az egyetlen érvényes ajánlatot elfogadni, amelyet a TOPlapTOP Kft. tett . 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a TOPlapTOP Kft. 25.389.913,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdessék ki 
nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
134/2011.(III.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
„Informatika infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ 
iskoláiban” című TIOP-1.1.1-07/01-2008-0049 - jelű pályázaton elnyert támogatás 
segítségével a  pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai eszközök 
beszerzésére vonatkozóan a  TOPlapTOP Kft. - 5600 Békéscsaba, Lencséi u. 64. 
II/5. sz. - 25.389.913,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. április 11.  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 2009. január 8-án pályázatot nyújtott be az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszeréhez „Út az egészség felé” Életmódprogramok Dévaványán címmel. A TÁMOP-
6.1.2/A-09/14-2010-0620 kódszámú pályázatot 2010. november 22-én a Strukturális Alapok 
Programiroda, mint közreműködő szervezet elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. 



 78

A megítélt támogatás összege 7.000.000,- Ft. A támogatás mértéke 100 %, így az 
önkormányzatnak saját forrást nem kell biztosítani. 
A pályázat megvalósításának időszaka 2011.04.15. – 2011.11.15. 
A projekt keretén belül segíteni kívánják Dévaványa település lakosainak az egészséges 
életmódhoz szükséges tudás, és készségek elsajátítását. Minden életkorban fontos a 
cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás megvalósítása, ennek érdekében a 
legjelentősebb egészségkockázati tényezők befolyásolásában célzott megelőzési-, és 
egészségfejlesztési programokkal. Erre ad kiváló lehetőséget jelen pályázat, mely tartalmazza 
az egészséges táplálkozással, testmozgással, egészségi állapot felmérésével, illetve az 
energiaegyensúllyal kapcsolatos helyi aktivitásokat: 

• fogyiklub, főzőklub, salátadélután, tanácsadás, 
• úszás, női torna, 
• kerékpártúrák, 
• egészségsátor (testsúly- és vércukormérés, életmódbeli és táplálkozási tanácsadás) stb. 

A pályázat keretén belül külső szakemberek bevonásával valósulnak meg többek közt a 
egészségsátor (testsúly- és vércukormérés, életmódbeli és táplálkozási tanácsadás), női torna 
stb., mely tevékenységekre a saját szakemberein túl helyi szakemberek (dietetikus, védőnő, 
testnevelő) bevonását is tervezi az Ajánlattevő.  
A feladat elvégzésére helyi beszerzés keretében három cégtől kértek ajánlatot.  
A megadott határidőig 2011. március 24. 10 óráig két cég küldte meg ajánlatát, amelyek a 
következők:  
 

1.) Az ajánlattevő neve: Családokért Szolgáltató Bt. 
Az ajánlattevő székhelye:  5945 Kardoskút, Petőfi u. 12. 
e-mail címe: csaladokert.bt@citromail.hu 
Ajánlati ár:  nettó 1.760.000,- Ft 

 ÁFA: 440.000,- Ft 
 Bruttó 2.200.000,- Ft 

2.) Az ajánlattevő neve: RÉZ-Krajczár Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság 
Az ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Csurgói út 39/b. 
e-mail címe: rezkrajczar@chello.com  
Ajánlati ár:  nettó 2.000.000,- Ft 
 ÁFA:  0 Ft 
 Bruttó 2.000.000,- Ft 
 

Az ajánlatok felbontását, és értékelését követően hiánypótlásra került sor, melynek határideje 
2011. március 28. 10 óra volt, a megadott határidőig a hiánypótlást nem teljesítette a 
Családokért Bt., így a beérkezett ajánlatok közül csak a RÉZ-Krajczár Szolgáltató és 
Tanácsadó Betéti Társaság ajánlata érvényes. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottság véleményét.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a 
RÉZ-Krajczár Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (1119 Budapest, Csurgói út 39/b.) 
2.000.000,- Ft bruttó áras ajánlatát nyertesnek kihirdetni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki ezzel kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a RÉZ-Krajczár Szolgáltató és Tanácsadó 
Betéti Társaság 2.000.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 

mailto:csaladokert.bt@citromail.hu
mailto:rezkrajczar@chello.com
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   
 

Határozat: 
135/2011.(III.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Út az 
egészség felé” Életmódprogramok Dévaványán című TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0620 jelű pályázaton elnyert támogatás segítségével az egészséges táplálkozás, 
illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy 
visszaállítása érdekében, egészségügyi- és sportszakemberek biztosítására – helyi 
beszerzés keretében – RÉZ-Krajczár Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (1119 
Budapest, Csurgói út 39/b.) 2.000.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő:  folyamatos, 2011. október 15. a projekt befejezésére   
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés munkahelyteremtő 
támogatással kapcsolatos.  
Elmondja, hogy a DÉSZOF Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008.(V.30.) ör. rendelete alapján a vállalkozás 
részére munkahelyteremtő támogatás biztosítása érdekében fordult a Képviselő-testülethez. A 
vállalkozás 2011. április 1-től 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
foglalkoztatását vállalja 3 éven keresztül. 
A jegyző a kérelmező által benyújtott dokumentumokat megvizsgálta, amelyek az 
önkormányzati rendelet feltételeinek megfelelnek. 
A polgármester megadja a szót a jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a vállalkozás 5 fő új álláshelyen alkalmazott 
munkavállaló után igényli az álláshelyenként 500.000,- Ft, összesen 5 fő után 2.500.000,- Ft 
munkahelyteremtő támogatást, amelyből 1.250.000,- Ft visszatérítendő támogatás. 
A vállalkozás 2011. április 1-től 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
foglalkoztatását vállalja 3 éven keresztül. 
A vállalkozás 2010. évben már nyújtott be munkahelyteremtő támogatásra vonatkozó 
kérelmet a képviselő-testületnek. A képviselő-testület 7/2010.(I.7.) Kt. számú határozata 
alapján a testület, a támogatottat 4 fő foglalkoztatására tekintettel 2.000.000,- Ft támogatásban 
részesítette, amelyből 1.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás. A testületi határozat alapján 
kötött támogatási megállapodásban foglaltaknak a vállalkozás azóta minden tekintetben eleget 
tesz, a foglalkoztatotti létszámra vonatkozóan rendszeresen elszámol és a negyedévente 
esedékes törlesztő részleteket rendszeresen fizeti.  
A korábbi támogatási kérelem során a kérelmező ugyanazon ingatlant ajánlotta fel jelzálogjog 
bejegyzés céljára, mint a jelenlegi kérelme során. Az ingatlan hivatalos forgalmi értékbecslés 
szerinti értéke Szécsi István ingatlan szakértő által 2009. december 9-én készített 
ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján 6.000.000,- Ft, az ingatlan ezen értékéből az 
azóta eltelt több mint egy év alatt sem veszíthetett. Ezen ingatlan kizárólag csak az 
önkormányzat által van jelzálogjoggal megterhelve 2.000.000,- Ft erejéig, amely a korábbi 
munkahelyteremtő támogatás fedezeteként került bejegyzésre. 
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A 2010. év elején nyújtott támogatásból az időarányos részt a vállalkozás teljesítette.  
A fedezetként felajánlott ingatlan a testület döntése alapján tovább terhelhető 2.500.000,- Ft 
jelzálogjog bejegyzésével, tekintettel arra, hogy az ingatlan forgalmi értéke 6.000.000,- Ft.  
Az ingatlan tulajdoni lapja alapján a tulajdonosok adataiban tulajdoni hányadukban, illetve a 
terhelési bejegyzésben változás nincs. A tulajdoni lapok az előterjesztéshez mellékelve 
vannak.  
Az elmondottakra való tekintettel a jegyző a munkahelyteremtő támogatás megállapítását 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottság véleményét.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a 
DÉSZOF Kft-t 2.500.000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíteni. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a DÉSZOF KFT-t 2.500.000,- Ft 
munkahelyteremtő támogatásban részesítsék, melyből 1.250.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatás, 1.250.000,- Ft pedig visszatérítendő támogatás kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
136/2011.(III.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DÉSZOF Kereskedelmi és 
Szolgáltató KFT-t (székhelye: Dévaványa, Borona u. 9. sz. telephelyei: Dévaványa, 
Hajós u. 22. sz., Arany J. u. 39. sz., Kisújszállási u. 41. sz., képviseli: Novák Imre 
ügyvezető)  2.500.000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti az 
önkormányzat 14/2008.(V.30.) ör. rendelete alapján. A támogatottat a 2.500.000,- Ft 
támogatásból 1.250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásként, 1.250.000,- Ft 
pedig visszatérítendő támogatásként illeti meg, amelynek visszafizetése a támogatási 
szerződés megkötésétől számított 3 év alatt történik negyedéves bontásban, minden 
naptári negyedév végén. 
A támogatott vállalja, hogy a 2010. évi átlagos korrigált statisztikai létszáma felett 
működtetni vállalt 5 álláshelyet a támogatás időtartama alatt fenntartja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Felföldi Attila műszaki 
ügyintéző terjesztette a testület elé.  
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a város közterületein lévő parkok 
gondozásához 1 db STIGA Park Compact 14 HST többfunkciós fűnyíró traktor, valamint 
tartozékként 1 db Park 100 Combi három késes fűkasza beszerzését irányozta elő a régi és 
már használhatatlan Stiga Park Royal munkagépe és a két késes fűkasza helyett.  
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A gépek javítási költségeire adott árajánlat olyan magas – a kerti traktor 650.000,- Ft + ÁFA, 
a fűkasza 250.000,- Ft +ÁFA –, ami gazdaságtalan kiadás volna. Az új gépek beszerzési ára 
nem sokkal magasabb. 
A 2011. évi költségvetésben a karbantartási munkálatokhoz, előre nem látható költségekre 
beépítésre és elfogadásra került bruttó 2.100.000,- Ft, mely biztosítja a munkagépek 
beszerzésének forrását. 
A fenti munkagépek beszerzésére a helyi beszerzési eljárásban három cégtől kértek 
árajánlatot. A megadott határidőig: 2011. március 30. 10.00 óráig két cég megküldte 
árajánlatát a következő tartalommal:  

1. Kert + Plusz Kft. 1016 Budapest, Galeotti u. 8. 
  Ajánlati ár: 
 Stiga Park Compact 14 HST többfunkciós fűnyíró traktor: 798.000,- Ft 

 Park 100 Combi háromkéses fűkasza: 262.000,- Ft 
 Összesen: 1.060.000,- Ft+ ÁFA = 1.325.000,- Ft 
Fizetés: átutalással 
Szállítási határidő: 4-6 hét 
 

2. Park Family Bt. 2000 Szentendre, Pásztor u. 22. 
  Ajánlati ár: 
 Stiga Park Compact 14 HST többfunkciós fűnyíró traktor: 920.000,- Ft 

 Park 100 Combi háromkéses fűkasza: 300.000,-Ft 
 Összesen: 1.220.000,- Ft+ ÁFA = 1.525.000,- Ft 
Fizetés: átutalással 
Szállítási határidő: 4-6 hét 
 

A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a 
Stiga Park Compact 14 HST többfunkciós fűnyíró traktor és Pakr 100 Combi háromkéses 
fűkasza vásárlására vonatkozóan a Kert + Plusz Kft. 1.325.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint 
legalacsonyabb összegű árajánlattevőt kihirdetni nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Stiga Park Compact 14 HST többfunkciós fűnyíró traktor és Pakr 
100 Combi háromkéses fűkasza vásárlására vonatkozóan a Kert + Plusz Kft. 1.325.000,- Ft 
bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű árajánlatot hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
137/2011.(III.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Stiga Park 
Compact 14 HST többfunkciós fűnyíró traktor és Pakr 100 Combi háromkéses 
fűkasza vásárlására vonatkozóan – helyi beszerzés keretében – a Kert + Plusz Kft. 
(1016 Budapest, Galeotti u. 8.) 1.325.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint 
legalacsonyabb összegű árajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.  
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Felföldi Attila műszaki ügyintéző 
Határidő:  2011. április 30.  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület 
beadványa a következő bejelentés, amely a X. Dévaványai Dobfesztivál megszervezésére 
vonatkozó együttműködési szerződéstervezet. A polgármester elmondja, hogy ezen tervezetet 
most nem tárgyalják, mivel meg kell találni a megoldást a fesztivál lebonyolítására. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – a bizottsági üléseken is elmondta, hogy a fesztivált az elmúlt évekhez 
hasonlóan nem lehet megrendezni, a lebonyolítást új alapokra kell helyezni.  
Elmondja, hogy a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011.(III. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak meg kell felelni.  
A jegyző elmondja, hogy a rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres 
zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott 
tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló 
helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló 
helyiségben tartanak. Az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a 
résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. 
Elmondja, hogy a strandfürdő egy létesítmény, amelynek működési engedélye van. A 
működési engedélyében az azt kiadó szabályozta az intézménynek a látogatói létszámára 
vonatkozó terhelhetőséget is. A strandfürdő működési engedélyében az szerepel, hogy a 
strandfürdő egyidejű legnagyobb terhelhetősége 292 fő, a megengedett napi terhelhetőség, 
amikor a vendégek változnak, akkor 680 fő. 
Ez nincs szinkronban a Dobfesztiválon résztvevők létszámával, amelyet a belépőjegyek 
eladási számából állapítottak meg.  
Az elmúlt évben a fesztivál legforgalmasabb napján több mint ezer jegyet adtak el, amelyben 
nincs benne a vendégek, a fellépők, a szervezők, a rendezvényt felügyelők száma. 
Az elmondottakban megállapítható, hogy a napi terhelhetőség többszöröse állt fent. 
A jegyző elmondja, hogy zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély 
birtokában tartható. 
Az engedély kiadása jegyzői hatáskörbe tartozik, több szakhatóság is részt vesz az 
engedélyezési folyamatban.    
A kormányrendeletben szerepel, hogy az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos 
rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a 
rendezvény szervezője nyújtja be. 
Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó 
építmény használatának jogcímét. 
Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolni szükséges: 

- a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához 
szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, 

- a kérelmező nevét, 
- a zenés, táncos rendezvény megnevezését, 
-  kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, 
- a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének 

és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, 
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- biztonsági tervet, 
- tűzvédelmi szabályzatot, 
- építészeti-műszaki dokumentációt. 

Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle 
megtartásáról intézkedik. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági 
állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. A helyszíni 
szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot. 
A jogszabályban le van írva, hogy a biztonsági tervnek mit kell tartalmaznia, amelyek a 
következők:  

- zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda 
való belépés és eltávozás rendjét; 

- a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges 
rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 

- a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének 
leírását; 

- a biztonsági személyzet létszámát; 
- az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint 
- szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat 

előrejelzését. 
A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások 
betartásáért. 
A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és 
befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a 
zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen 
történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való 
közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel. 
A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett 
személyzet helyszíni jelenlétéről. 
A jogszabályban szerepel az is, hogy zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, 
vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel 
rendelkező rendezvényszervező szervezhet. 
 A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín 
jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági 
személyzet végzi. 
Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a 
biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának 
rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. 
A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló 
okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani 
és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. 
A szabályokat be kell tartani, ami miatt a szervezési költségek magasabbak lesznek, mint az 
előző évek során.   
Az ellenőrzéssel kapcsolatban elmondja, még amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az 
alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes 
intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni: 

- a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott 
befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése; 

-  a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya; 
- az engedély hiánya; 
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- a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével 
jár; 

- a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet 
közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. 

A jogszabály felsorolja azt is, hogy a rendeletet mely esetekben nem kell alkalmazni  
- a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; 
- a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; 
- a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási 

szertartásokra, rendezvényekre; 
- a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 
- a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. 

A jegyző röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a kormányrendeletben 
foglaltakról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
Az elmondottakból látható, hogy szinte minden ilyen jellegű rendezvény ellehetetlenül.  
Javasolja, hogy a Dobfesztivál Egyesülettel közösen keressék a megoldást a megrendezésre 
vonatkozóan.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy az előző testületi ülésen szó volt a Strandfürdő 
büfé üzemeltetéséről, mivel a bérlő nem a szerződésben foglaltak szerint üzemelteti.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy meg kell vizsgálni a bérlővel kötött szerződés 
módosításának, vagy esetleges felmondásának és új pályázat kiírásának a lehetőségét.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy vizsgálják meg a fürdő büfé bérlőjével kötött szerződés 
módosításának, vagy esetleges felmondásának és új pályázat kiírásának a lehetőségét kéri, az 
kézfelnyújtással jelzze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
 
Határozat: 
138/2011.(III.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja a 
fürdő büfé bérlőjével kötött szerződés módosításának, vagy esetleges felmondásának 
és új pályázat kiírásának a lehetőségét.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. április 19. 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé.   
Elmondja, hogy a „Minden Gyerek Lakjon Jól!” Alapítvány felhívást tett közzé programjának 
csatlakozásához. 
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A program keretében azt szeretnék elérni, hogy a 100 %-os étkezési támogatásra jogosult 
gyerekek családjai közül minél több család számára biztosítsák azt a lehetőséget, hogy az 
egész évre szükséges zöldség és fehérje szükségletüket ők maguk meg tudják termelni. Ezért 
csomagok helyett mindannyiuk számára biztosítják az éves zöldség szükséglet előállításához 
a kellő vetőmag mennyiséget, illetve a fehérje előállítást biztosító kisállatokat (választható 
opciók: napos csirke, napos kacsa, nyúl, kecske, malac. A tejelő kecskét elsőként a 
települések óvodái számára ajánlják fel. Ahol készség mutatkozik az Alapítvány az iskolai 
kertek számára is biztosítja a vetőmagot). 
A program beindításához kérik az érintett önkormányzatok aktív segítségét. Elsősorban azt, 
hogy a település összes hátrányos helyzetű családját vonják be, másodsorban az érintett 
családok munkájának támogatására mozgósítsák a falugondnokokat, pedagógusokat, szociális 
munkásokat, civil szervezeteket és minden jó szándékú, segíteni kész lakost.  
Ezen túl az önkormányzatoktól kérik, biztosítsák:  

• a szükséges segítséget az ólak, kerítések, ketrecek elkészítéséhez (bontott tégla, 
deszka) 

• amennyiben szükséges és lehetséges szociális földet az Alapítvány által biztosított 
kisállatok számára és az éves takarmány megtermeléséhez (Az ehhez szükséges 
vetőmagot az alapítvány biztosítja.) 

• a vetőmagokból származó növények többsége nem igényel vegyszeres kezelést, így az 
lehetőséget ad 3 éven belül minőségi bionövények termesztésére, és ahol erre mégis 
szükség van, annak biztosítását kérni lehet az önkormányzatoktól (biztonsági okokból 
a mérgező anyagok kezelését nem lehet gyerekes családokra hárítani).  

• mivel az Alapítvány az erre rászorult családoknak csupán 3 db kerti szerszámot tud 
biztosítani (ásó, kapa, gereblye), arra kérjük az önkormányzatokat, hogy az arra 
rászoruló családok munkáját segítsék legalább azonos számú szerszámmal. 

A programba történő jelentkezés határideje: 2011. április 15. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a 
programba történő jelentkezéssel.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a „Minden Gyerek Lakjon Jól!” Alapítvány 
programjához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
139/2011.(III.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
„Minden Gyerek Lakjon Jól!” Alapítvány programjához, melynek keretén belül a 
100 %-os étkezési támogatásra jogosult gyerekek családjai közül minél több család 
számára biztosítja azt a lehetőséget, hogy az egész évre szükséges zöldség és fehérje 
szükségletüket ők maguk meg tudják termelni. 
 
A programba történő jelentkezés határideje: 2011. április 15. 
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a programba, határidőre történő 
jelentkezéssel.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő:  2011. április 15.– a programba történő jelentkezés határideje 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő előterjesztés a dévaványai 
nőgyógyászati szakrendelés újraindításának az ügye. 
Az előző testületi ülésen arról volt szó, hogy megvárják Gyomaendrőd Város intézkedését, és 
azt követően hoznak döntést.   
A polgármester javasolja, hogy továbbra is kérjék, Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, 
hogy a legalább heti egy alkalommal történő kihelyezett nőgyógyászati szakrendelést minél 
előbb indítsa újra Dévaványán. Továbbá javasolja azt, hogy a Mezőtúri Város Kórház 
ajánlatát is fogadják el. Így két szakrendelés is lesz Dévaványán, mely szerint a dévaványai 
hölgyeknek lesz lehetőségük választásra.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság támogatja, 
hogy Gyomaendrőd és Mezőtúr is indítsa be Dévaványán a nőgyógyászati szakrendelést. A 
hölgyek el fogják dönteni, hogy mely rendelésen vesznek részt, a látogatottságtól függően 
majd el fog dőlni, hogy melyik rendelés marad meg.     
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – a bizottság szintén egyetért azzal, hogy mindkét település indítsa be a 
nőgyógyászati szakrendelést.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a bizottsági javaslatokkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
140/2011.(III.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is kéri Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatát, hogy a legalább heti egy alkalommal történő kihelyezett 
nőgyógyászati szakrendelést Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény 
működtetésében – előre egyeztetett rendelési idővel – minél előbb indítsa újra 
Dévaványán.   
 
Elfogadja egyúttal a Mezőtúr Városi Kórház – Rendelőintézet ajánlatát is az 
együttműködésre és az általuk meghatározott szerdai napokon a délutáni órákra kéri 
a rendelőintézethez integrált kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés megkezdését 
Dévaványán.   
Mezőtúr Városi Kórház – Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő a kihelyezett szakrendelés költségeihez 
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történő hozzájárulást is tartalmazó szerződés tervezet szerinti tartalommal történő 
aláírására megbízza a polgármestert.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés pályázat benyújtásával 
kapcsolatos.  
Elmondja, hogy a megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.)  Kormányrendelet 
alapján meghívásos pályázatot hirdetnek hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, 
értékteremtő közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására. 
A támogatás célja elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek, illetve hátrányos 
helyzetű álláskeresők részére átmeneti munkalehetőség megteremtése értékteremtő 
közfoglalkoztatás keretében. A település egésze számára hasznos olyan termelő vagy 
szolgáltató jellegű tevékenységek végzésének támogatása, amelyek egyike sem tartozik az 
önkormányzati intézmények feladatkörébe, de ellátásukkal az önkormányzat költséget 
takaríthat meg, és/vagy bevételt eredményezhet a részére.   
A polgármester elmondja, hogy a pályázó részére az alábbi támogatások állapíthatók meg: 

- a bruttó munkabér (munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve 
garantált bérminimum munkaidő-arányos része vehető figyelembe), valamint az ahhoz 
kapcsolódó – költségvetési szervek esetében a Pftv. 8/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott járulékkedvezmény igénybevételével csökkentett – járulék együttes 
összegének (azaz a bérköltségnek) a 75%-a, 
− a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek a bér- és járuléktámogatás 

összegének legfeljebb 20 %-ig, melyek közül az alábbiak támogathatóak: 
− a munkaruha és egyéni védőeszköz költsége: a munka- és védőruházat 

beszerzési kiadásai. pl.: munkavédelmi bakancs, 
− a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, továbbá a 

munkavégzés során közvetlenül felmerülő anyagok, segédanyagok 
költsége, a kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint pl.: lapátok, 
gereblyék, seprű, 

− munkába járással kapcsolatos utazási költség: utazási költségtérítésről szóló 
jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség, 

− munkásszállítás költségei. 
A pályázatban meg kell jelölni az ellátandó feladatot. 
A közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó értékteremtő tevékenység célja: 
Az önkormányzat tulajdonát képező 7200 m2 területen zöldségtermesztés megvalósítása, 
melynek célja egyrészről a munka világából már kiesett emberek foglalkoztatása és ezáltal 
visszairányítása a mindennapi felelősségteljes munkába. Értékesítés útján történő bevétel 
növelés, mely megalapozna egy hosszú távú fennmaradást.   
A polgármester elmondja, hogy előzetes felmérés alapján igény mutatkozik a megtermelt 
zöldségfélék helyi vállalkozóknak - zöldségárus, kisboltok -, illetve a gyermekélelmezést 
ellátó konyhának történő értékesítésére. Településünkön hasonló jellegű zöldségtermesztéssel 
foglalkozó nagy vállalkozás nincs. Alapjaiban egy új tevékenység kerülne beindításra. 
Jelenleg családi házaknál, kiskertekben történik saját felhasználásra zöldségtermesztés. 
 



 88

A megvalósuló tevékenységgel a jelenleg bérpótló juttatásra jogosult személyek, illetve 
álláskeresők foglalkoztatását oldanák meg, így ők újra visszajutnának a munka világába. Mely 
foglalkoztatással 8 órás munkaidőben, 9 hónapra egy hosszú távra tudnának tervezni.  
A program keretében önkormányzat 12 fő foglalkoztatására kíván pályázatot benyújtani 2011. 
április 1-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra, a munkabér- és járulékai, valamint a 
foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségekre. 
A tevékenység költségterve az előterjesztésben részletesen bemutatásra került.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a pályázat 
benyújtását támogatja.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
141/2011.(III.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi 
Kirendeltségéhez (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.) értékteremtő 
közfoglalkoztatás támogatására.  
A pályázat keretében 12 fő foglalkoztatását tervezi megvalósítani hosszabb 
időtartamban, zöldségtermesztés céljából, amelyhez munkabér és járulékai, valamint 
a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségekre támogatást igényel a 
Munkaügyi Központ Kirendeltségétől. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
   Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés 
megkezdése előtt? 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy az Oktatási- Közművelődési- Sport- és 
Ügyrendi Bizottság ülésén az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során, a 8/2009. 
(III.27.) ör. rendeletet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről is felülvizsgálta.  
A vendéglátóipari egységek üzemeltetői kérelmet nyújtottak be a rendelet módosítására 
vonatkozóan, amelyet át ad Balogh Csilla jegyző részére. 
Kéri, hogy a következő testületi ülésre a jegyző készítse el az ezzel kapcsolatos előterjesztést.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  
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Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) és b) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
kitüntetési ügy elbírálásának érdekében, valamint vagyonával való rendelkezés miatt.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/17-2/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-6. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 2030 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 
 
 
 

Pap Tibor       Balogh Csilla  
polgármester       jegyző 
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