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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:

 

 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 19-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 

 
Jelen vannak:

Novák Imre   alpolgármester 
  Pap Tibor   polgármester 

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

 
Távolmaradt:

Balogh Csilla   jegyző 
  Kiss Károly   képviselő  

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:

          
  Valánszki Róbert aljegyző 

Jegyzőkönyvvezető:
 

  Fülemenné Nagy Katalin  

 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit.  
A polgármester elmondja, hogy Kiss Károly képviselő az ülésre később fog érkezni, Balogh 
Csilla jegyző pedig nem tud jelen lenni.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadása 
Előadó:

 
  Pap Tibor polgármester  

2. Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldött gyűlésébe küldött delegálása 
Előadó:

 
  Pap Tibor polgármester  

3. Fürdő Büfé üzemeltetésével kapcsolatos bérlői kérés megtárgyalása 
Előadó:

 
  Pap Tibor polgármester  

4. Bejelentések 
        
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
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Dékány József képviselő – javasolja, hogy első napirendi pontként tárgyalják a Fürdő Büfé 
üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést, mivel bérlő is jelen van az ülésen.  
Pap Tibor
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.  

 polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek javaslata? 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
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: 

 

   147/2011.(IV.19.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 19-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Fürdő Büfé üzemeltetésével kapcsolatos bérlői kérés megtárgyalása 

Előadó:
 

  Pap Tibor polgármester  

2. Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadása 
Előadó:

 
  Pap Tibor polgármester  

3. Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldött gyűlésébe küldött delegálása 
Előadó:

 
  Pap Tibor polgármester  

4. Bejelentések 
 
 

 
1. Napirendi pont  

Pap Tibor

A polgármester az előterjesztésben leírta, hogy a bérleti szerződés felbontását kezdeményezte 
közös megegyezéssel, mielőbbi határidővel, annak érdekében, hogy május 1-éig 
lebonyolódjon az új pályázati kiírás.  

 polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Fürdő Büfé 
üzemeltetésével kapcsolatos bérlői kérés megtárgyalása. 

Riedeg úr szóban, majd írásban jelezte a bérleti szerződés felbontásával kapcsolatos egyet 
nem értését, amit meg is indokolt. A jelenlegi üzemeltetési formát nem lehet fenntartani a 
forgalom hiánya miatt.  
A polgármester megadja a szót Rideg Zoltán részére.  
Rideg Zoltán

A vállalkozó elmondja, hogy a nyári szezon befejezése után a fürdővezetővel egyeztetve, 
októberben a külső kiúszó medence feltöltése után nyitották ki a büfét folyamatos 
üzemeltetéssel. Az üzemeltetés októbertől január 31-ig folyamatos volt. Február és március 
hónapokban csak hétvégenként tartottak nyitva a gazdaságtalan üzemeltetés miatt, jelenleg is 
ezt a nyitva tartást alkalmazzák. A forgalom továbbra sem növekedett.  Meglátása szerint ez a 
bérleti forma nem jó választás volt. Megjegyzi, hogy a gyomaendrődi fürdő területén is 
működtet büfét, amelynek üzemeltetése szintén nem gazdaságos. A jelenlegi nyitva tartást 
szeretnék április 31-ig folytatni, azt követően pedig áttérni a folyamatos nyitva tartása.  

 a Strandfürdő büfé bérlője, vállalkozó – elmondja, hogy a pályázat két féle 
alternatívával került kiírásra szezonális-, illetve folyamatos üzemeltetésre. A pályázatát a 
folyamatos üzemeltetésre vonatkozóan nyújtotta be.  

A vállalkozó röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
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Pap Tibor
Megadja a szót Kanó József részére.  

 polgármester – megköszöni Rideg Zoltánnak az elmondottakat. 

Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – az előterjesztésben szereplő „B” 
alternatívát elfogadhatónak tartja, amely a szerződés módosításával kapcsolatos, a 
bérbeadáskori pályázat szerinti szezonális nyitvatartási időtartamra vonatkozó 95.000,- Ft + 
ÁFA havi bérleti díjat tartalmazza. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kállai Anikó részére.  
Kállai Anikó a Strandfürdő szakmai koordinátora – a tapasztalatok alapján elmondja, hogy 
téli időszakban nincs látogatottság a büfében, így egész évben nem érdemes nyitva lenni. 
Elmondja, ha a melegkonyhás étkeztetés megvalósult volna, akkor biztos nagyobb lett volna a 
forgalom.  
Rideg Zoltán

Megjegyzi, hogy a buszvárónál lévő kávézó üzemeltetése kapcsán 600.000,- Ft vesztesége 
keletkezett.  

 a Strandfürdő büfé bérlője, vállalkozó – elmondja, hogy étterem kialakításához 
beruházásokat kellett volna végezniük.  

Elmondja, hogy a büfé területén villanyhálózat bővítés, szennyvízrendszer felújítás, elszívó 
rendszer kiépítés történt, amelyek költségeit teljes mértékben a vállalkozó finanszírozott. Úgy 
gondolja, ha legalább öt évig üzemelteti a büfét, a befektetett költségek realizálódnak.  
Pap Tibor
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy Rideg Zoltán vállalkozóval kötött bérleti szerződést módosítsák, a 
szezonális nyitvatartási időtartamra vonatkozóan a bérleti díjat 95.000,- Ft/hó + ÁFA 
összegben állapítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

   148/2011.(IV.19.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, Sport u. 5., 910 hrsz-ú 67,92  m2 
területű büfé, valamint a hozzá tartozó 156 m2

 

 terasz helyiségekből álló ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződést Rideg Zoltán 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 9/1. sz. 
bérlővel - a bérlő kérelmére, indokait elfogadva - módosítja, és a bérbeadáskori 
pályázat szerinti szezonális nyitvatartási időtartamra vonatkozó 95.000,- Ft + ÁFA 
havi bérleti díjat állapít meg, amely 2012. január 1-től évente a megelőző év 
fogyasztói árindexének mértékével növekszik.  

A képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti 
szerződés módosításáról. 
 
Felelős:
               Szűcs Imréné pénzügyi ügyintéző 

  Pap Tibor polgármester 

Határidő:
 

  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dr. Kulcsár László ügyvéd részére.  
Dr. Kulcsár László ügyvéd – elmondja, hogy a körülményeket figyelembe véve a testület 
helyesen hozta meg döntését.  
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Elmondja, ha a szerződésben foglaltakat a bérlő megszegi, akkor az írásbeli felszólítás 
eredménytelenségét követően lehet felmondani a szerződést. Ez esetben írásbeli felszólítás 
nem történt meg. 
 
 

 
2. Napirendi pont  

Pap Tibor

A polgármester elmondja, dr. Ágoston Sándor jelezte, hogy a Szeghalmi Kistérség Kulturális 
Stratégiájához van javaslata. 

 polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely Szeghalmi 
Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadása. 

A polgármester megadja a szót részére.  
dr. Ágoston Sándor

Elmondja, hogy 2014. évben lesz a Dózsa féle parasztháború 500 éves évfordulója, amelyet a 
stratégiában az események között szerepeltetni kellene.  

 az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – örömmel vette, hogy elkészült a Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiája.  

Elmondja, hogy 2014. májusában lesz 500 éve annak, hogy Ványai Ambrus 200 paraszttal 
részt vett ebben a felkelésben. A XV-XVI. században Dévaványa Debrecennel volt azonos 
nagyságrendű. Elmondja, hogy Ványai Ambrusnak nagy szerepe volt ebben az eseményben, 
később Dózsa kancellárjaként, a beszédeit ő írta, levelezéseit ő intézte.   
1514. májusában Mezőtúr térségében (Varsányhát térségében) a nemesi és paraszt seregek 
között összecsapás volt. A Körös-Siratói részen volt az átkelő, ahol a nemesek lecsaptak a 
parasztokra, majd a parasztok elkezdték fosztogatni a nemesi udvarokat, ami később 
lázadáshoz vezetett.  
Az elképzelés szerint 2014. májusában kiállítás lenne Póhalmon, ahol csatlakozott a Dózsa 
sereghez a ványai sereg, ahol kettős kereszt állítását tervezik. Ványai Ambrus szobrának 
felállítását tervezik, amelynek a helyét meg kell jelölni, amely katonai tiszteletadással lenne 
leleplezve. Úgy gondolja, hogy a szobrot a katolikus templom környékén kellene elhelyezni. 
A leleplezést követő napon egy történész konferenciával emlékeznének Dévaványán erre az 
eseményre.  
A bizottság elnöke kéri a képviselők támogatását, hogy az elmondott javaslat bekerüljön a 
Stratégiába.  
Pap Tibor
A polgármester megadja a szót Kónya András részére. 

 polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 

Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület Elnöke – elmondja, hogy egy haditorna 
játékkal a programot színesíteni lehetne, amely megszervezésében szívesen segítséget 
nyújtana.    
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – a stratégiában szerepel a kiemelkedő eseményeknél „Történelmi nap - 
Szeghalom újratelepülésének 300. évfordulója”. Véleménye szerint Dévaványa 
kiemelkedő eseményei között szerepeltetni kellene a Dózsa féle parasztháború 500 éves 
évfordulója alkalmából szervezett rendezvényt. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a Stratégiában nem szerepel Ványai Ambrus, 
valamint Lipcsey Márton neve sem, fontosnak tartaná szerepeltetésüket.  
Pap Tibor
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki a Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiáját elfogadja azzal, hogy Stratégia 5.4. 
pontjában a kiemelkedő eseményeknél Dévaványánál szerepeljen a Dózsa féle parasztfelkelés 
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500. évfordulójára történő megemlékezés, valamint az 5.5. pontban a kistérség természeti és 
kulturális öröksége címszó alatt Ványai Ambrus és Lipcsey Márton neve kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

   149/2011.(IV.19.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a - K2a-4-11/da10 
pályázat keretében elkészült - Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiáját azzal, 
hogy a Stratégia 5.4. pontjában a kiemelkedő eseményeknél Dévaványánál 
szerepeljen a Dózsa féle parasztfelkelés 500. évfordulójára történő megemlékezés, 
valamint az 5.5. pontban a kistérség természeti és kulturális öröksége címszó alatt 
Ványai Ambrus és Lipcsey Márton neve. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület által hozott határozat 
egy példányát küldje meg a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:

 
  2011. május 10.  

 

 
3. Napirendi pont  

Pap Tibor

A polgármester elmondja, hogy a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 
rendelkezései alapján a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat, melynek működési területe 
Dévaványa teljes területét magába foglalja, az elmúlt évben módosította alapszabályát.  

 polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely Körös-
Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésébe küldött delegálása. 

A módosított alapszabály szerint a Társulat tagjai a működési területen ingatlantulajdonnal 
rendelkező, vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosítottan használó természetes és jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet.  
A Társulat legfőbb döntést hozó szerve a küldöttgyűlés, melyet minden évben május 31-ig 
meg kell tartani.  
A jogszabályi változás következtében a módosított alapszabály rendelkezései szerint a 
küldöttgyűlés előtt, belvízrendszerenként (területi egységenként) rendezett küldött választó 
fórumokon, a területet képviselő küldötteket kell választani. Az alapszabály rendelkezései 
szerint minden 5.000 hektárra egy-egy küldött választható. A küldöttek összetételét az 
alapszabály úgy határozza meg, hogy a Réhelyi belvízrendszerből, amely 36.008 hektár 
területű, összesen 7 küldött választható. A hét küldöttből két küldöttet a területen lévő négy 
települési önkormányzat (Ecsegfalva, Dévaványa, Kertészsziget és Túrkeve) jelölhet, három 
küldöttet a mezőgazdasági termelők, gazdasági szervezetek jelölhetnek és két küldöttet pedig 
a mezőgazdasági magántermelők.  
A küldött választó fórum 2011. április 21-én kerül megtartásra. 
Az érintett önkormányzatok vezetői között létrejött megállapodás szerint Dévaványa és 
Ecsegfalva Önkormányzata jelölhet egy-egy küldöttet, akiket Kertészsziget és Túrkeve is 
támogat.  
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Előzetes egyeztetés a mezőgazdasági termelő gazdasági szervezetek jelöltjeire és a 
mezőgazdásági magántermelők jelöltjeire az érintettek között szintén folyamatban van és a 
végleges döntés a küldött választó fórumon születik meg.  
A polgármester kezdeményezi, hogy Dévaványa Város Önkormányzata, mint jelölt állításra 
jogosult a küldött választó fórumra Balogh Zsigmond Dévaványa, Szederkert u. 22. szám 
alatti lakost az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző – Önkormányzati Vagyonkezelő 
Bizottságának agrármérnök végzettségű kültagjának küldötté választását javasolja.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat Réhelyi területi 
egységre, mint önálló belvízrendszerre eső küldött jelölési jogával élve Balogh Zsigmond 
Dévaványa, Szederkert u. 22. szám alatti lakost, az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző – 
Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának agrármérnök végzettségű kültagját jelöljék kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

   150/2011.(IV.19.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-Berettyói 
Vízgazdálkodási Társulat Réhelyi területi egységre, mint önálló belvízrendszerre eső 
küldött jelölési jogával élve Balogh Zsigmond Dévaványa, Szederkert u. 22. szám 
alatti lakost, az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző – Önkormányzati Vagyonkezelő 
Bizottságának agrármérnök végzettségű kültagját jelöli a 2011. április 21-én tartandó 
küldött választó fórumra.  
 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jelölt állításról a Társulat Intéző Bizottságnak 
elnökét és a küldött választó fórumot tájékoztassa.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:

 
  értelem szerint  

 

 
4. Napirendi pont  

Pap Tibor

Elmondja, hogy az első bejelentést Szűcs Imréné pénzügyi ügyintéző terjesztette a testület elé.  

 polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely 
bejelentéseket tartalmazza. 

A polgármester elmondja, hogy szennyvízcsatorna hálózat 8-10. sz. öblözetének a 
kivitelezője, a Bólem Építőipari Kft. jelezte az önkormányzat felé, hogy irodai feladatainak 
ellátására, valamint tárolással kapcsolatos tevékenység folytatásához átmeneti felvonulási 
célra területet és helyiségeket keres. Tájékoztatták a kivitelezőt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező, jelenleg használaton kívül álló 5510 Dévaványa, Kisújszállási u. 01634/12 
hrsz-ú ingatlanából 27,1 m2 területű iroda és szociális épület földszinti helyiségeit és  a hozzá 
kapcsolódó 200 m2 udvarrészt biztosítani tudják a kivitelezés időtartamára, legkésőbb, 2011. 
október 31-ig.  
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A polgármester elmondta a kivitelező képviselőjének, hogy azokat a munkákat, ami ahhoz 
kell, hogy a funkcióját az épület betöltse saját költségeikre kell elvégezniük, amellyel a Kft. 
képviselője egyetértett.  
A polgármester elmondja, hogy a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról 
szóló 42/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet a helyiségbér mértékét nem szabályozhatja. 
Javasolják, hogy a korábban hasonló céllal bérbe adott helyiségnél és udvarrésznél 
meghatározott bérleti díj mértéke kerüljön megállapításra jelen esetben, mely nem lakás célját 
szolgáló helyiség esetén 280,- Ft/m2/hó+ÁFA, az udvarrész vonatkozásában pedig 20,- 
Ft/m2

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
/hó+ÁFA. 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kisújszállási u., 01634/12 hrsz-ú 
ingatlanából 27,1 m2 területű iroda és szociális épület földszinti helyiségeit 280,- 
Ft/m2/hó+ÁFA, a hozzá kapcsolódó 200 m2 udvarrészt 20,- Ft/m2

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

/hó+ÁFA bérleti díjért  
határozott időtartamra 2011. március 1-től 2011. október 31. napjáig adják bére a Bólem 
Építőipari Kft. részére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

  
  151/2011.(IV.19.) Kt.hat. 

Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
tulajdonában lévő Dévaványa, Kisújszállási u., 01634/12 hrsz-ú ingatlanából 27,1 
m2 területű iroda és szociális épület földszinti helyiségeit 280,- Ft/m2/hó+ÁFA, a 
hozzá kapcsolódó 200 m2 udvarrészt 20,- Ft/m2

 

/hó+ÁFA bérleti díjért  határozott 
időtartamra 2011. március 1-től 2011. október 31. napjáig bérbe adja a Bólem 
Építőipari Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3. részére. 

A képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti 
szerződés megkötéséről. 
 
Felelős:

Szűcs Imréné pénzügyi ügyintéző 
  Pap Tibor polgármester 

Határidő:
 

 értelem szerint 

 
Földi Imre képviselő az ülésről eltávozott, így a testület létszáma 7 fő.  

 
 

Pap Tibor

A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen megállapításra került, hogy az 
eddigi módon – egyesületi szervezésben és rendezésben – a 23/2011.(III.8.) Kormányrendelet 
rendelkezései szerint nincs lehetőség az idén nyárra tervezett jubileumi fesztivál 
megrendezésére.   

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a X. Dévaványai 
Dobfesztivál megrendezésével kapcsolatos.  

A rendelet értelmében a fesztivált szabályosan csak az önkormányzat tudja megrendezni, 
amelynek komoly feltételei vannak.  
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Előre nem látható, hogy mekkora bevételre számolhatnak a fesztivál megrendezéséből. A 
polgármester véleménye, hogy a fellépéseket úgy kell megszervezni, hogy a pénteki és a 
szombati napokra csúcsosodjanak ki. Elmondja, hogy az ÁMK-nál, a hivatalon belül vannak 
olyan képzettségű dolgozók, akik szervezhetnek ilyen jellegű rendezvényeket, valamint külső 
szakemberek bevonása is szükséges. 
A polgármester javaslata, hogy gondolják át a fesztivál megrendezésének lehetőségét, 
alakítsanak ki egy olyan elképzelést a Dobfesztivál Kulturális Egyesülettel, amely lehetővé 
teszi, hogy a fesztiválsorozat folytatódhasson, ne szakadjon meg.  
Az egyesület elnöke elmondta, hogy az egyesület nem dévaványai tagjai új helyszín után 
néztek, ahol a dobfesztivált meg tudnák rendezni. 
A polgármester elmondja, hogy a fesztivál bevétele biztos nem lesz elegendő a 
lebonyolításhoz, az önkormányzat számára többlet költséget fog jelenteni.  
Elmondja, hogy a dobfesztivált nem csak pozitív hangok kísérték. 
A polgármester elmondja, hogy egy jelentős szponzori felajánlás is van a fesztivál 
megrendezésének támogatásához, amely segítene a költségek viselésében.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor

A költségek csökkentése érdekében a fesztivál megrendezésének időpontja lehetne azonos a 
városnapi rendezvény időpontjával.  

 az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – kérdéses számára, hogy a megrendezéshez szükséges plusz forrást miből tudják 
biztosítani. Nem ismert a szponzori támogatás mértéke sem, így azt sem lehet tudni, hogy az 
fedezné-e a plusz kiadásokat.  

A képviselő több alkalommal kilátogatott a fesztiválra, ahol azt tapasztalta, hogy a nappali 
rendezvények problémamentesen lezajlottak, az esti és az éjszakai rendezvényeknél már 
adódtak gondok, amelyek plusz költségeket is eredményeztek.  
A képviselő véleménye, hogy adjanak még egy lehetőséget a megrendezéshez, de az összes 
költséget ne az önkormányzat viselje.   
A képviselő véleménye, hogy inkább a szociálisan rászorulóknak nyújtsanak segítséget azzal 
az összeggel, amely a fesztivál lebonyolításához kellene.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre

Elmondja, hogy a DÉSZOF Kft. 50.000,- Ft-al hozzá fog járulni a fesztivál megrendezéséhez.  

 alpolgármester – elmondja, azon képviselők közzé tartozik, akik támogatják, 
hogy X. alkalommal is kerüljön megrendezésre a dobfesztivál. Az eddigi fesztiváloknak 
pozitív és negatív visszhangjai is voltak. Megjegyzi, hogy egy hétvégi diszkó kapcsán is 
előfordul a vandalizmus, ahhoz nem kell fesztivált rendezni.  

Bízik benne, hogy más vállalkozások is fognak támogatást nyújtani a rendezvény 
lebonyolításához. Javasolja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány számlájára 
célzottan fizessék be a vállalkozások a fesztivál megrendezéséhez szánt támogatásokat.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
részére.  
Szűcsné Horváth Margit

Az egyesület levelében olvasható, hogy az előre egyeztetett költségvetési terv alapján 
kidolgozzák a fesztivál programját, elvégzik a rendezvényhez kapcsolódó szervezési, 
előkészítési, kommunikációs, marketing és pr. munkát, és előre egyeztetett módon a 
strandfürdő munkatársaival közösen a fesztivál lebonyolítását. Mindezért cserébe nem 
munkadíjat, hanem részesedést kérnek a fesztivál idején közösen megállapított, magasabb 
jegyárakkal működő strandfürdő bevételéből.  

 gazdálkodási irodavezető – elmondja, ha az önkormányzat lesz a 
fesztivál lebonyolítója, akkor minden hivatalosan - számla adással - fog történni, gondol itt a 
zenei jogdíjra, a biztosítási díjra, az őrzés-védelem díjára, a fellépők díjaira stb.  
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Még egyszer elmondja, hogy minden hivatalosan, fog történni, ami a rendezvény költségeit 
növelni fogja. Röviden ennyit kívánt szólni a gazdasági oldalról.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József

A képviselő véleménye, hogy a dobfesztivál megrendezésétől sokkal fontosabb dolgok is 
vannak.   

 a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az eddigi 
dobfesztiválok megrendezése mindig nagyon sokba került. Az egyesület a fesztivál 
megrendezését követően több esetben fordult a testülethez kérelemmel, ami konfliktusokat 
szült. Elmondja, hogy a testület az idei évben 333.000,- Ft támogatást ítélt meg a fesztivál 
megrendezéséhez. Meglátása, hogy a költségek közel 2 millió forint körül lesznek. 
Megjegyzi, hogy a dévaványai civilszervezetek részére nem adtak összesen 2 millió forintot 
támogatásként.  

Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  

 polgármester – elmondja, látni kell, hogy mindig volt jelentős bevétel, amellyel 
szembe állították a költségeket. Volt olyan év, amikor pozitívan zártak.  

Séllei Zsigmond

Gazdaságossági számításokat kell végezni a hozzáértő szakembereknek. A korábbi viták 
során is egyértelmű volt mindenki számára, hogy bevétel orientált rendezvényt kell szervezni. 
A képviselő véleménye, hogy a rendezvény biztosítására nagy hangsúlyt kell fektetni, az 
ingyenes belépést meg kell szüntetni. A szakmai oldalt a hozzáértőknek kell végezni, mint 
eddig is.  

 képviselő – elmondja, hogy már több alkalommal foglalkoztak a 
dobfesztivál megrendezésével. Véleménye szerint a megrendezéshez szükséges összeget meg 
kell hitelezni, amely a támogatói bevételekből vissza fog folyni.  

Számításokat kell végezni, hogy egyáltalán megéri-e a fesztivál megrendezése, ha igen akkor 
le kell bonyolítani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József

Elhangzott a legutóbbi testületi ülésen, hogy kormányrendeletben foglaltak értelmében a 
strandfürdő területén a fesztivált nem lehet az elmúlt évekhez hasonlóan megrendezni. 
Nagyobb területre lenne szükség, mivel a strandfürdő egyidejű legnagyobb terhelhetősége  
– a működési engedély alapján – 292 fő, a megengedett napi terhelhetőség, amikor a 
vendégek változnak, akkor 680 fő. 

 képviselő – elhangzott, hogy közel 2 millió forintba kerül a fesztivál 
megrendezésre. A testületi ülés megkezdése előtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
ülésén arról tárgyaltak, hogy miből biztosítanak 2 millió forintot 120 gyermek nyári 
étkeztetéséhez.  

 Az elmúlt évben a fesztivál legforgalmasabb napján a napi terhelhetőség többszöröse állt 
fent. 
A rendezvény lebonyolításához körbekerített területre lenne szükség, mivel csak így lehetne 
a belépést ellenőrizni. 
A képviselőnek a fesztivál megrendezésével kapcsolatban nincs kifogása, ha az gazdaságilag 
pozitív, vagy nullás eredményű.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta

A felmerülő költségeket nem ismerik, nem tudják azt sem, hogy a fellépők rendelkeznek-e 
vállalkozói igazolvánnyal, tudnak-e számlát adni stb.  

 képviselő – az elmúlt ülésen javasolta, hogy a fesztivál a strandfürdő és a 
sportpálya területén kerüljön megrendezésre, amely javaslattal nem igazán értettek egyet, 
azzal az indokkal, hogy a felújított futballpályát tönkre teszik. A képviselő csodálkozik azon, 
hogy most meg támogatják, azt a javaslatot, hogy a fürdő területe legyen összenyitva a 
sportpálya területével a rendezvény ideje alatt. 
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Pap Tibor

Elmondja, hogy csak az szervezhet ilyen rendezvényt, aki tulajdonosa, vagy üzemeltetője a 
létesítménynek, ahol a rendezvény lebonyolódik. 

 polgármester – elmondja, hogy a sportpálya több részből áll és nem a játéktérről 
van szó.  

A költségeket akkor tudják felmérni, ha árajánlatokat kérnek. 
Megadja a szót Kónya András részére. 
Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – elmondja, hogy a 
rendezvényen fellépők részére eddig az utazási költséget térítették meg, a fellépésért díjat nem 
kértek.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, elképzelhető az is, hogy a fellépők nem kérnek a 
fellépésért díjat, csak a terület biztosítását a sátorozáshoz, utazási költséget. 
Kónya András

Megjegyzi, hogy személy szerint nem érdekli, hogy az idei évben megrendezésre kerül-e, 
vagy sem a X. Dobfesztivál.  

 a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – utána kellene járni annak, 
hogy a fürdő területére az ÁNTSZ eseti engedélyt ad-e ki a fesztivál idejére. Biztonsági 
szolgálat alkalmazása mindenképpen szükséges, amelyre szóbeli árajánlatuk van, ami 
700.000,- Ft. 

Az egyesület elnöke elmondja, hogy az egyesületet megkeresték több településről – Szarvas, 
Délegyháza, Gárdony – is azzal, hogy helyet ajánlottak a fesztivál megrendezéséhez. 
Elmondja, hogy ez a rendezvény országos szintű lett. Megjegyzi, hogy kaptak támogatást, de 
megalázást is.  
Az egyesület elnöke elmondja, hogy tíz éven keresztül ingyenesen végezte a szervezőmunkát, 
valamint a saját pénzéből 800.000 forintot fordított a rendezvények lebonyolítására. Amit 
eddig tett, azt a városért tette.  
Elmondja, hogy országos szintű médiákban jelent meg Dévaványa a dobfesztivál révén.  
Az önkormányzat gazdasági programjában szerepel, hogy támogatni kell az idegenforgalom, 
illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket. Most lehetőség nyílt 
rendezvény támogatásra. Megjegyzi, hogy már nem érdekli, hogy megrendezésre kerül, vagy 
sem a dobfesztivál. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a képviselő-testületet érdekli, hogy a 
rendezvény meg legyen tartva. A képviselő szeretné, ha ebben a kérdésben pozitív döntés 
születne.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az egyesület részére 
333.000,- Ft támogatást ítélt meg a testület, amelyet az egyesület előlegként felvett, amivel el 
kell számolniuk. Kérdéses, hogy ezen összeg elegendő lesz-e a szervezési munkálatokhoz, 
vagy újabb igénnyel jelentkeznek.  
Szűcsné Horváth Margit

Röviden ennyiben kívánta a tájékoztatni a testületet.    

 gazdálkodási irodavezető – elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén 
fogalmazódott meg, hogy az előleg felhasználásáról az egyesület elnöke adjon részjelentést. 
Az egyesület elnöke a számlamásolatokat behozta a hivatalba. A 333.000,- Ft előlegből két 
számla került kifizetésre, amelyből 55.199,- Ft hulladékszállítás és villamos energia díj. Az 
elszámolás tartalmaz 81.500,- Ft telefonköltséget, 52.500,- Ft honlapkészítést és üzemeltetést, 
videóanyag vágást 87.500,- Ft összegben. Az előlegből 16.400,- Ft készpénz nem került 
felhasználásra.  

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kónya András részére, hogy válaszoljon a 
Pénzügyi Bizottság elnöke által feltett kérdésre.  
Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – a nagyobb bevétel realizálása 
érdekében nem strandbelépőt kellene árusítani, hanem fesztiváljegyet, amely akár duplája is 



 11 

lehetne a strandbelépőnek. A strandra pedig az esti időszakban látogatói jegyet lenne célszerű 
árusítani. Meglátása szerint a strand nem lehet veszteséges látogatói jegy árusítása esetén sem. 
Elmondja, hogy a strandon keletkezett károkat lehetne vitatni, hiszen a fesztivál 
megrendezése előtt, valamint lebonyolítása után is fényképfelvételeket kellett volna 
készíteniük, amit nem tettek meg.  
Elmondja, hogy a két évvel ezelőtt megrendezett fesztivál nem volt veszteséges.  
Pap Tibor

A felmerülő kérdésre várják a választ, hogy mekkora összeg kellene ahhoz, hogy az egyesület 
segítse a rendezvény lebonyolítását.  

 polgármester – elmondja, hogy az egyesület elnöke a múltról beszél, most a 
jelenről és a jövőről van szó. 

 
Időközben Kiss Károly képviselő megérkezett, így a testület létszáma 8 fő.   
 
Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – még egyszer elmondja, hogy a 
fesztiváljegy árusítását látná célszerűnek a bevétel növelése érdekében.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a kérdésére még nem kapott választ, 
hogy mekkora összegre lenne szükség a 333.000,- Ft támogatáson felül a fesztivál 
megszervezéséhez.  
Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – elmondja, hogy fognak 
készíteni egy részletes tájékoztatót, amelyet a testület elé terjeszt.  
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  

 polgármester – ez ügyben tovább kellene tárgyalni és megvizsgálni, hogy van-e 
esély a fesztivál megrendezésére. Meg kell keresni a szakhatóságokat annak érdekében, hogy 
hozzájárulnak-e a rendezvény megtartásához. 

Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, hogy az elmúlt évben megrendezett fesztivál mennyibe 
került? 
Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – a képviselő kérdésére nem tud 
választ adni, utána fog nézni és tájékoztatja.  
Kanó József

Véleménye szerint a gazdasági válság miatt, valamint a belépőjegyek árának emelése miatt a 
látogatottság is alacsonyabb lesz, mint korábban volt. Elmondja, hogy a válság miatt a 
vállalkozások is alacsonyabb összeggel, vagy egyáltalán nem tudják támogatni a 
rendezvényeket.  

 a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – meglátása, ha a fesztivál 
önkormányzati szervezésben bonyolódik a költségek sokkal magasabbak lesznek, mint 
korábbi években voltak.  

Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – elmondja, hogy a rendezvényt 
500.000,- Ft-al támogatja Havancsák László.  
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Kállai Anikó részére. 

 polgármester – döntést kellene hozni arról, hogy készüljön-e tervezet, amely 
bemutatja az önkormányzati megrendezés lehetőségeit és feltételeit. 

Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – az eddigi tapasztalatok 
alapján elmondja, hogy a rendezvény mindig többe került a tervezett összegtől. Most nem azt 
kell eldönteni, hogy anyagilag megéri-e – megjegyzi nem fogja megérni –, hanem azt, hogy 
legyen-e Dévaványán dobfesztivál, vagy sem.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – az önkormányzat meg tudja rendezni a 
fesztivált, csak a szükséges 2 millió forint biztosítása a kérdéses.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, volt olyan év, hogy az egyesület tartozásából 900.000,- 
Ft-ot elengedtek, valamint 300.000,- Ft támogatást nyújtottak, ami összesen 1,2 millió forint. 
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Elmondja, hogy készíteni kell egy kalkulációt, amely tartalmazza a felmerülő költségeket és 
azt követően tudnak dönteni.  
Kérdése, hogy a fellépőkkel kötöttek-e már szerződést? 
Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – elmondja, hogy szerződéseket 
még nem kötöttek, de tervek vannak.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a szerződéseket is az önkormányzat köti meg a 
fellépőkkel.  
Kónya András a Dévaványai Dobfesztivál Egyesület elnöke – elmondja, hogy a program 
szervezését az egyesület vállalja.  
Pap Tibor
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 

 polgármester – javasolja, hogy a témát zárják le és hozzanak döntést. 

Aki egyetért azzal, hogy készüljön egy az önkormányzati megrendezés lehetőségeit és 
feltételeit bemutató tervezet, melynek alapján dönt majd arról a testület, hogy a városi 
rendezvénysorozat eseményeként önkormányzati szervezésben megtartásra kerül-e a X. 
Dévaványai Dobfesztivál kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

152/2011.(IV.19.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a 
közel évtizedes múltra visszatekintő fesztiválsorozat ne szakadjon meg, ezért úgy 
határoz, hogy készüljön egy az önkormányzati megrendezés lehetőségeit és 
feltételeit bemutató tervezet, melynek alapján dönt majd arról, hogy a városi 
rendezvénysorozat eseményeként önkormányzati szervezésben megtartásra kerül-e a 
X. Dévaványai Dobfesztivál.  
 
Felelős:

Balogh Csilla jegyző 
 Pap Tibor polgármester 

Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető 
Felföldi Attila műszaki ügyintéző, karbantartó részleg irányítója 

Határidő:

 

  folyamatos, de legkésőbb a májusi munkaterv szerinti testületi ülés 
(2011.V.26.) 

 
Pap Tibor

Elmondja, hogy ez évben is megjelent a Kihívás Napja 2011 Versenykiírás. 

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé.  

A polgármester javaslata, hogy az előző évekhez hasonlóan az idei évben is nevezzenek a 
versenyre.  
A verseny lebonyolításához az intézmény pótelőirányzat biztosítását kéri. 
Szűcsné Horváth Margit

Elmondja, hogy az elmúlt évben 50.000,- Ft-ot biztosítottak az intézmény részére 
pótelőirányzatként. 

 gazdálkodási irodavezető – nem javasolja, hogy már év elején 
pótelőirányzatot biztosítsanak az intézmény részére.  

Kanó József képviselő – egyetért az irodavezető javaslatával.  
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dr. Ágoston Sándor

Javasolja, hogy az intézménytől kérjenek egy programtervezetet, amelyet az Oktatási 
Bizottság legközelebbi ülésére terjesszenek be.  

 az Oktatási-, Közművelődés-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – 80.000,- Ft pótelőirányzat biztosítását javasolja.  

Pap Tibor
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?  

Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy nevezzenek a sportrendezvényre és biztosítsák a 8.000,- nevezési 
díjat, valamint 80.000,- Ft pótelőirányzatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

153/2011.(IV.19.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „KIHÍVÁS 
NAPJA” 2011. évi országos sportrendezvény vetélkedésébe települési szinten 
benevez.  
A település kategóriához tartozó részvételi díjat 8.000,- Ft + ÁFA összeget a 
költségvetés működési tartalékából fedezi. 
 
A vetélkedő lebonyolításával megbízza az ÁMK József Attila Művelődési Ház és 
Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységét. 
 
A programok megvalósításához 80.000,- Ft pótelőirányzatot biztosít a 2011. évi 
működési tartalék terhére az intézmény részére.  
 
Felelős:
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

  Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető 

Határidő:
 

 folyamatos 

 
 
Pap Tibor

Kérésük, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő földterületekből biztosítsanak számukra 
területet, amelyet megművelnének. 

 polgármester – elmondja, hogy a Nagycsaládosok Déaványai Egyesületének az 
elnöke kéréssel fordult a Szociális és Egészségügyi Bizottság felé, valamint kérésével 
megkereste a polgármestert is.  

A polgármester elmondja, hogy az „Élelmiszer lavina” programba is jelentkeztek partnerként, 
hogy sikeres pályázat esetén a program megvalósításában részt vesznek. A pályázat sajnos 
nem volt sikeres. Az egyesület elnöke elmondta, hogy saját pénzükön vásárolnának 
vetőmagokat, amelyet elvetnének, ha az önkormányzat biztosít számukra területet.  
Az önkormányzat által biztosított földterületen megtermelt terményekkel a rászoruló családok 
szociális helyzetét próbálják segíteni.  
A polgármester javasolja, hogy Dévaványa, belterületén található 717 hrsz-ú, beépítetlen 
művelési ágú, 2030 m2

 területű, valamint a 718 hrsz-ú, 7416 m2 területű ingatlanokat az 
egyesület részére 5 évre, 1,- Ft/m2

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

/év jelképes bérleti díj ellenében adják bérbe az Egyesület 
részére.  
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az elhangzott javaslattal, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, belterületén található 717 
hrsz-ú, beépítetlen művelési ágú, 2030 m2 területű, valamint a 718 hrsz-ú, 7416 m2 területű 
ingatlanokat 5 éves időtartamra, 1,- Ft/m2

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

/év jelképes bérleti díj ellenében adják bérbe kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

154/2011.(IV.19.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete – 5510 Dévaványa, Kossuth út 11. sz., 
képviseli: Szarka István elnök – részére Dévaványa Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő Dévaványa, belterületén található 717 hrsz-ú, beépítetlen művelési 
ágú, 2030 m2 területű, valamint a 718 hrsz-ú, 7416 m2 területű ingatlanokat 5 éves 
időtartamra, 1,- Ft/m2

 
/év jelképes bérleti díj ellenében bérbe adja.   

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesületével a haszonbérleti szerződést kösse meg.  
 
Felelős:

Szűcs Lajos mezőgazdasági ügyintéző 
  Pap Tibor polgármester 

Határidő:
 

  folyamatos 

 
Pap Tibor

Elmondja, hogy a képviselő-testület a 36/2011.(I.27.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a 
város belterületi belvízrendezési célok IV. ütemében megvalósítani kívánt feladatok 
elvégzésére irányuló – helyi beszerzés keretében indított – eljárást felfüggeszti. A beérkezett 
ajánlatokban szereplő 60 napos ajánlati kötöttséggel élni kíván és amennyiben ezen időszak 
alatt a tárgyban forgó pályázat kiírásra kerül úgy abban az esetben a Békés Mérnök Kft. 
5.875.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.   

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Ernyes Csilla pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé.  

2011. április 8-án pályázati felhívás tervezetről kaptak információt a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség részéről, hogy a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése 
című DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú konstrukció keretében lehetőség nyílik projektek 
benyújtására.  
A pályázatban foglalt támogatható tevékenységek között szerepel a belterület védelmét 
szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója. A projekt keretében az elnyerhető 
támogatás maximális összege 350 millió forint. A megvalósítandó projekthez minimálisan az 
elszámolható költség 10 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani. A projektek 
benyújtására 2011. május 15 – 2011. szeptember 16. között van lehetőség. 
Elmondja, hogy levélben megkeresték a Békés Mérnök Kft-t azzal, hogy az ajánlatában 
szereplő 60 napos ajánlati kötöttség lejárta után a korábbi ajánlatát változatlan tartalommal 
fenntartja-e.  
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A Békés Mérnök Kft. válaszlevelében megerősítette, hogy a 2011. január 21-én a város 
belterületi belvízrendezési célok IV. ütemében megvalósítani kívánt feladatok 2011. évi 
előkészítő – tervezési – munkáira adott ajánlatában szereplő ajánlati árat, azaz a bruttó 
5.875.000,- Ft összeget változatlanul fenntartja.  
Elmondja, hogy a pályázatot az első időszakban be kell nyújtani, mivel a pénzügyi keret 
kötött.  
Még egyszer elmondja, hogy még csak tervezetről van szó, a kiírás nem jelent meg. 
El kell dönteni, hogy tervezési munkálatokat megrendelik-e, vagy sem.  
A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla részére. 
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a tervezési díj a pályázat keretében 
elszámolható lesz.  
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  

 polgármester – elmondja, ha a pályázat nem lesz sikeres, akkor rendelkeznek egy 
tervvel, amellyel a kiírásokra pályázhatnak, amíg az érvényes lesz.  

Kiss Károly

Kérdése, hogy mely utcákat érintené a csapadékvíz elvezető árkok felújítása sikeresen 
pályázat esetén? 

 képviselő – véleménye, csak akkor rendeljék meg a tervezési munkálatokat, ha a 
pályázati kiírás meg fog jelenni.  

Ernyes Csilla pályázatíró referens – a képviselő kérdésére elmondja, hogy Eötvös u. 
Szeghalmi-Széchenyi u. közötti szakaszát, Zrínyi u. hiányzó szakaszát, Május 1. u. mindkét 
oldalát, Széchenyi u. északi oldalát, Kulich u., Hajnal u., Szérűskert u., Körösladányi u. Hajós 
úttól végig, Bajcsy-Zs. u., Tövis u., Villa u., Alkotmány u. vasút melletti árok, Szeghalmi u. 
eleje, északi oldalát érintené a felújítás. Összesen 14 utcáról van szó, a felújítás 12.829 
méteren történne meg. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – véleménye szerint a tervet el kell készíttetni, bízzanak abban, 
hogy a pályázati kiírás meg fog jelenni. A sikeres pályázat esetén a felújítás a település, 
valamint a lakosok érdekeit szolgálja. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – javasolja, hogy a terveket készíttessék el.  
Pap Tibor
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az állami tulajdonban lévő közutak mellett elhelyezkedő és még nem 
felújított csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartásához, felújításához szükséges vízjogi 
létesítési engedélyek beszerzésére irányuló tervek elkészítésére vonatkozóan a Békés Mérnök 
Kft. 5.875.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevőt 
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: 
 
 

155/2011.(IV.19.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami 
tulajdonban lévő közutak mellett elhelyezkedő és még nem felújított csapadékvíz-
elvezető csatornák karbantartásához, felújításához szükséges vízjogi létesítési 
engedélyek beszerzésére irányuló – helyi beszerzés keretében indított – eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  
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A tervek elkészítésére vonatkozóan a Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor 
u. 34.) 5.875.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tevőt hirdeti ki nyertesnek. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával.  
 
Felelős:
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási iridavezető 

  Pap Tibor polgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:

 
  folyamatos    

 
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé, amely szociális nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos.  

Szarka Andrea

Az elmúlt évben június 16-tól - augusztus 31-ig 54 munkanapon keresztül biztosítottak a 
rászoruló gyermekeknek a napi egyszeri meleg étkeztetést, melyben 121 tanuló vett részt. A 
szociális nyári gyermekétkeztetés közvetlenül nem az Önkormányzatot terheli, de mivel az 
Általános Művelődési Központ fenntartója, így közvetetten jelentkeznek a költségek. Az 
elszámolások alapján az étkeztetés teljes költsége 2.742.432,- Ft volt, a kapott támogatás 
2.414.990,- Ft, így az Általános Művelődési Központ költségvetéséből 327.442,- Ft-tal kellett 
kiegészíteni.  

 igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az önkormányzat a szociális nyári 
gyermekétkeztetést 2005. óta folyamatosan biztosította, melyet a költségvetési rendeletek 
felhatalmazása alapján az egyes miniszteri rendeletek szabályozták.  

Jelen rendelet tervezetet áttanulmányozva viszont sajnálattal kell belátni, hogy mindenképen 
átgondolást igényel a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés.  
A rendelet tervezet a támogatás igénybevételénél nagy különbséget tesz a mellékletében 
szereplő, illetve nem szereplő települési önkormányzatok között. Mivel a leghátrányosabb 
helyzetű települési önkormányzat saját erő nélkül is kaphat támogatást, míg a listában nem 
szereplő önkormányzatoktól igen magas önerőt kíván meg. Dévaványa esetében a rászoruló 
gyermekek legfeljebb 50 százaléka, de legfeljebb annyi rászoruló gyermek után igényelhetnek 
támogatást, ahány rászoruló gyermeknek önerőből biztosítják az étkeztetést. A pályázati 
feltételeket teljesítő önkormányzat részére a miniszter legalább a pályázatban megjelölt 
támogatási összeg 32 %-ának megfelelő összegű támogatást állapít meg. Lehetőség nyílik 
magasabb összegű támogatásban is részesülni, de a magasabb összegű támogatás feltételei 
valójában plusz anyagi terhet jelentenek, mivel:  

- egyrészt nagyobb arányú önerőt jelöl meg a rendelettervezet; 
- amennyiben az ételt a támogatás legalább öt százalékának megfelelő értékben a 

kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 
52/2010.(IV.30.) FVM rendelet szerinti kistermelő által megtermelt vagy előállított 
alapanyagokból biztosítaná, azt az elszámolásnál számlával kell igazolni, de 
Dévaványa Város Önkormányzata a gyermekélelmezést vállalkozás útján biztosítja, 
így számlával nem tudja igazolni a fentieket, bár a vállalkozó megfelel a leírtaknak; 

- a szabadidős program biztosítása is egy újabb jelentős kiadás az önkormányzatoknak. 
Az étkeztetés idejére a gyermekfelügyeletet eddig is minden esetben biztosította az 
Önkormányzat ez alapvető feladat.  

Az irodavezető elmondja, hogy a tervezetben foglaltak nagyon kedvezőtlenek. Kéri a 
képviselők állásfoglalását abban, hogyan oldják meg a gyermekek nyári étkeztetését.  
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Megjegyzi, ha önerőből vállalják fel az étkeztetést, egy ÖNHIKI-s pályázatnál ez is önként 
vállalt feladatként fog jelentkezni. Elmondja még, hogy az önkormányzat költségvetésében 
erre a célra nincs elkülönítve forrás.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  

 polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 

Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a valamilyen formában meg kell oldani a 
szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetését.    
Pap Tibor

A polgármester elmondja, hogy döntést csak akkor tudnak hozni, ha a pályázati kiírás meg 
fog jelenni. Szükséges egyeztetni az intézménnyel, a gyermekélelmezést végző szolgáltatóval 
is ez ügyben.  

 polgármester – elmondja, hogy az előző években kb. 300.000,- Ft önerő 
biztosításával 2,5 millió forint támogatáshoz juthattak, a jelenlegi tervezet szerint 2,3 millió 
forintos önerőhöz lehet 430.000,- Ft-ot nyerni. Elmondja, ilyen pályázatokat, amelyhez 
ekkora önerő biztosítása szükséges nem szoktak benyújtani. Tény az is, hogy az utóbbi 
években hozzászoktak a halmozottan hátrányos helyzetű családok ahhoz, hogy gyermekük 
egyszeri melegételt kap a nyári szünet idején. Az elhangzott feltételekkel csak akkor lehet 
felvállalni az étkeztetést, ha megtalálják rá a forrást.  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az 
elmúlt évben 128.000 gyermek részesült szociális étkeztetésben országos szinten, a jelenlegi 
tervezet szerint az idei évben 356.000 gyermek fog étkezni, ha az önkormányzatok ilyen 
feltételek mellett pályáznak.    
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a tervezet szerint a Kormány minél 
több szociálisan rászoruló gyermek étkeztetését próbálja megoldani. Elmondja, hogy a 
tervezet szerint a leghátrányosabb helyzetű településeknek a pályázathoz egyáltalán nem kell 
önerőt biztosítani, ami súlyos anyagi terhet jelent Dévaványára és más településekre is, mivel 
az önerő mértéke nagyon magas.   
Pap Tibor

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még bejelentése? 

 polgármester – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság vizsgálja, 
hogyan tudják megoldani a kérdést. A polgármester javasolja, hogy a témára akkor térjenek 
vissza, ha a pályázat kiírásra kerül.  

A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a katolikus templom oldalán elhelyezett 
emléktábla koszorúzására kerül sor április 24-én vasárnap 1015 órakor, amelyre meghívja a 
jelenlévőket. Elmondja, hogy a koszorúzás előtt 9 órakor Horváth Sándor plébános misét tart, 
amire szintén meghívja a jelenlévőket.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. 
dr. Ágoston Sándor

A képviselő elmondja, hogy Kárász László megyei vezető mentőtiszt elmondta, ha 
beszerzésre került a defibillátor, akkor annak használatára vonatkozó képzést vállalják.   

 képviselő – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a defibillátor beszerzésére 
vonatkozóan eddig 368.000,- Ft adomány gyűlt össze. 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – kérdése, hogy a Szociális Földprogram keretében vetett mák 
kikelt-e? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a mák kikelt. A napokban a program ellenőrzése is 
megtörtént a Gyógynövénykutató Intézet két munkatársa részéről.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a napokban tárgyalt egy tervezővel, aki főként 
bevásárlóközpontok tervezésével foglalkozik. Elmondta, hogy a közeljövőben egy új 
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bevásárlóközpont építése kezdődik meg az országban. A képviselő kérése, hogy a műszaki 
irodától kapjon anyagot arra vonatkozóan, hogy a tüzéppel szemben lévő területen milyen 
feltételekkel lehetne egy áruházat megvalósítani amiatt, ha érdeklődés mutatkozik a területre, 
akkor tudjon tájékoztatást adni.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot a soron következő 
testületi ülésre be fogják hozni. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, a sportolók kérése, ha sikeres lesz a műfüves pálya 
megvalósítására benyújtott pályázat, akkor azt a salakpályán kellene megvalósítani.  
Pap Tibor polgármester – véleménye szerint sikeres pályázat esetén ennek nem lesz 
akadálya.  
Kiss Károly képviselő – röviden szól a futballpálya vízelvezetési problémáinak kijavítási 
munkálatairól. Kérdése, jegyzőkönyv készül arról, hogy hol helyeztek el csöveket a pálya 
területén? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a javítást követően az átadás dokumentálva lesz. 
Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy a szennyvíz beruházás munkálatai hogyan haladnak? 
Pap Tibor

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

 polgármester – elmondja, hogy a kivitelezés folyamatban van, a mai napon 
egyeztetés és helyszíni bejárás is történt, amelynek eredményéről nem tud beszámolni, mivel 
az ÁMK-ban tartott rendezvényen vett részt. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdését az alpolgármesterhez intézi. Kérdése, hogy a 
hulladék feldolgozó üzem mikor kezdi meg a tevékenységet, az ott dolgozók képzése 
elkezdődött-e? 
Novák Imre

Az alpolgármester elmondja, hogy az előkészítő munkálatok elkezdődtek. Az összegyűjtött 
hulladékot még most a kecskeméti telephelyre szállítják.  

 alpolgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a képzésre kiírt 
pályázatot a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény nyerte el. Április 29-én a jelentkezők közül 
16 főt választanak ki, akik a képzésen részt fognak venni, amely képzés május közepén indul. 
A képzés befejezését követően 10 fő foglalkoztatását vállalták, 6 fő pedig tartalék lesz. 

dr. Ágoston Sándor képviselő – megköszöni az alpolgármesternek a tájékoztatást. 
Pap Tibor
Megállapítja, hogy több hozzászólás a jelenlévők részéről nem hangzott el.   

 polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1815

 
 órakor bezárja.  
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