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Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

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

 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző 

    Szűcsné Horváht Margit gazdálkodási irodavezető  
     Szarka Andrea igazgatási irodavezető, 
    Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyző, Balog Károlyné a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás irodavezetője, Nagyné Kiss Éva a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső 
Ellenőrzési Munkacsoportjának a vezetője, Galuska Józsefné könyvvizsgáló, Kovács Mária 
Ecsegfalva Község polgármestere, Feke László műszaki irodavezető, Dr. Kulcsár László 
ügyvéd, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, 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, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység 
vezetője, Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető, 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, 
Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Forgács 
Lászlóné Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Sárkány Sándor 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Galambos István Ecsegfalva 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Willand Péter Ecsegfalva Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, a lakosság részéről 2 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.  
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A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás működéséről, az együttműködés 
tapasztalatai. 
Előadó:  Balog Károlyné kistérségi irodavezető  
 

2. A 2010. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 
Előadó:  Nagyné Kiss Éva Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső 
   Ellenőrzési Munkacsoportjának vezetője 

Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző 
 

3. A 2010. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 
felosztásáról való döntéshozatal. 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről döntés. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
4. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, 

pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  

 
5. Dévaványa Város Önkormányzat Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálata. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens    
      

6. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok 
számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységében.  
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens         
                                   

7. A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 
ÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.  
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens   

 
8. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegységében. 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens  

 
9. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím 2011. évi 

kitüntetettjéről.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  
  

10. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjéről.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  

 
11. Bejelentések  
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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 napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás működéséről, az együttműködés 
tapasztalatai. 
Előadó:  Balog Károlyné kistérségi irodavezető  
 

2. A 2010. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 
Előadó:  Nagyné Kiss Éva Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső 
   Ellenőrzési Munkacsoportjának vezetője 

Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző 
 

3. A 2010. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 
felosztásáról való döntéshozatal. 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről döntés. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
4. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, 

pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  

 
5. Dévaványa Város Önkormányzat Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálata. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens    
      

6. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok 
számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységében.  
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens         
                                   

7. A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 
ÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.  
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens   

 
8. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegységében. 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens  
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9. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjéről.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  
  

10. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjéről.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  

 
11. Bejelentések  

 
 
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.  
A polgármester az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
A két testületi ülés között történt fontosabb eseményről szól röviden.  

- 2011. április 1-én délelőtt Szeghalmon a Sárrét Turizmusáért Egyesület vezetőségi 
megbeszélése volt, ahol megegyeztek abban, hogy május 11-én Dévaványán kerül 
megtartásra az egyesület következő taggyűlése, ami egyúttal térségi turisztikai 
konferencia eseményével összekapcsolásra kerül. A rendezvény helyszíne a Réhely 
Majori Oktatási Központ lesz. 
A szeghalmi és a sarkadi térség összes turizmussal foglalkozó szervezete, vállalkozása 
kerül meghívásra azzal a céllal, hogy a dévaványai turisztikai attrakciókat ismerjék 
meg a kistérség szakemberei.  

- 2011. április 1-én délután Békésen Kovács Gyula IB elnökkel és Miklós Lajos FB 
elnökkel egyeztetett a polgármester a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 
Dévaványán megrendezése kerülő részközgyűlésével kapcsolatos teendőkről.  

- 2011. április 7-én Budapesten Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének 
meghívásának eleget téve részt vett az Állami Számvevőszéki Önkormányzati vezetők 
részére tartott tájékoztatón, ahol többek között az önkormányzatok gazdálkodásának 
tervezett fokozottabb és jellegében is megváltozó ellenőrzéséről is szó volt.  
A ciklusonként ismétlődő átfogó ellenőrzéseken, cél-, illetve témavizsgálatokon túl 
egy folyamatos monitoring tevékenységen alapuló az önkormányzat 
kötelezettségvállalásait, gazdálkodási gyakorlatát elemző és meglepetésszerűen sorra 
kerülő előzetes bejelentkezés nélkül vizsgáló és a felelőtlen gazdálkodást, az ebből 
eredő eladósodást, vagyonfelélést megakadályozó ellenőrzések lesznek, illetve 
intézkedéseket hoznak az ellenőrzések során.   
Várhatóan a könyvvizsgálókat az ÁSZ rendeli ki a jövőben az önkormányzatokhoz. 
Még az idén jogszabályokkal is nehezítik, előzetes minisztériumi engedélyeztetéshez 
akarják kötni a hitelfelvételeket és a kötvénykibocsátásokat.  
A felálló járási kormányhivataloknak is szánnak a települési önkormányzatok 
gazdálkodását ellenőrző funkciókat. 

- 2011. április 7-én délután a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének első 
vezetőségi megbeszélése bonyolódott le, ahol az elnök, az alelnökök közötti 
feladatmegosztásáról volt szó, valamint a költségvetés bevételeinek növeléséről, 
létszámleépítésről születtek döntések.  

- 2011. április 8-án a Kövite Plusz Kft-nél Feke László irodavezetővel és Bíró Zsolt 
műszaki ellenőrrel egyeztettek a mérnöki munkát végzőkkel a munkaterület átadást 
követően felmerült, a kivitelező által jelzett problémák megoldásáról, a rendszeres 
helyszíni koordinációk mikéntjéről, a kiviteli tervek egyes részleteinek pontosításáról.  
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- 2011. április 12-én Dévaványán volt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásának 
soros ülése, ahol a főbb témák a következők voltak: 

o Térségi Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési 
engedélyének az egyes telephelyek férőhelyeire vonatkozó módosítása, 

o az intézmény által nyújtott szolgáltatások önköltségeinek elemzése,  
o a társulás közbeszerzési szabályzatának módosítása,  
o a Kistérség Kulturális Stratégiája,  
o az elmúlt évben végezett ellenőrzési munkáról szóló jelentés,  
o a Szociális Felzárkóztató Program pályázati támogatásából megvalósítandó 

felújítások kivitelezőinek kiválasztása.  
Ez utóbbiaknál sajnálatos tény, hogy minden érintett település (Bucsa, Füzesgyarmat, 
Vésztő) munkáira érkeztek elfogadható ajánlatok, míg Dévaványán a Családsegítő 
Szolgálatnál végzendő munkákra – amire csak helyi vállalkozóktól kért a társulás 
ajánlatot – az első körben érkezett egyetlen ajánlat sem volt elfogadható, a következő 
körben a vállalkozó által kért feltételekkel kiírt újabb ajánlatkérésre már egyetlen 
ajánlat sem érkezett. A társulás így azoktól a vállalkozásoktól kért ajánlatot, akik az 
intézmény többi telephelyére elfogadott ajánlatot tettek.  

- 2011. április 18-án a művelődési házban Németh Tibor a Mezőgazdasági Hivatal 
Békés Megyei Kirendeltségének a vezetője a mezőgazdaság területén tevékenykedők 
részére tartott tájékoztatót, ahol a megjelent szakemberek jelzésekkel éltek a 
bürokratikus, sokszor egymásnak ellentmondó szabályozások miatt, ami a gazdákat 
szinte megoldhatatlan feladatok elé állítja. A jelenlévők kezdeményezték ennek a 
változtatását.  

- 2011. április 19-én a Ványai Ambrus Általános Iskola központi épületében a nyertes 
iskolai számítógépes fejlesztést és a települési egészségprogramot támogató TIOP-os 
és TÁMOP-os programindító volt, majd rendkívüli képviselő-testületi ülés 
megtartására került sor, ahol foglalkoztak: 

o a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Kulturális Stratégiájával,  
o a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésében az 

önkormányzatot képviselő jelölésével,  
o a fürdő büfé bérleti szerződésének a módosításával,  
o a téglagyárnál lévő iroda és mellette lévő terület határozott időtartamra történő 

bérbeadásával,  
o a 2011. évi Kihívás Napja vetélkedőre történő nevezéssel,  
o belterületi szántóterület vásárlásával, 
o döntöttek arról, hogy közel 6 millió forintos költséggel elindítják a tervezését a 

belterületi csapadékvíz-rendezés újabb ütemét.  
- 2011. április 20-án a Többcélú Társulás Káptalanfüredre kihelyezett ülést tartott, ahol 

a fő téma a közös ifjúsági tábor felújítása volt.  
A települések képviselőinek többsége úgy nyilatkozott, hogy önerőből az egyre 
sürgetőbbé váló felújítás költségét nem tudja felvállalni. Körösnagyharsány település 
jelezte, hogy vevő esetén értékesítené saját tulajdonrészét.  
Döntés született arról, hogy a bérleti díj egy részének felhasználásával a legégetőbb 
munkák készüljenek el a tábornyitásig, az átfogó felújítás pedig, majd pályázati forrás 
bevonásával valósuljon meg. 

- 2011. április 21-én a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 1. sz. működési 
területét képviselő küldöttek választására került sor Dévaványán a művelődési házban, 
ahol Dévaványa jelöltjét ifj. Balogh Zsigmondot a részközgyűlés egyhangúlag 
támogatta.  
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- 2011. április 22-én a Dévaványai Sportegyesület Tartott elnökségi ülést, ahol 
kezdeményezést fogadtak el a felépítendő birkózócsarnok ügyében, amiről a 
bejelentések között tárgyalni fognak.  

- 2011. április 27-én délelőtt a Békés Megyei Bíróság döntött a Dévaványai Tűzoltó 
Egyesület törléséről.  

- 2011. április 27-én délután Földi Imrével, ijf. Balogh Zsigmonddal, Ambrus Ignáccal 
Tiszasason jártak, ahol megnézték az ottani kertészet működését.  

- 2011. április 28-án délelőtt volt a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 
Intézőbizottságának és Felügyelő Bizottságának ülése.  
Az ülésen értékelésre került a 2010-2011. évi belvízvédekezés. 2009. december 28-tól 
2011. február 28-ig folyamatos belvízvédekezés volt, 428 napból 400 napon keresztül 
folyamatosan volt a védekezés.  
A védekezés ellenére ott is kritikus volt a helyzet, ahol a vízügyi befogadók jól 
funkcionáltak. Legkritikusabb helyzet Szeghalom-Dévaványa-Ecsegfalva 
háromszögében volt.  
2010. évben 443,8 millió forint lett védekezésre fordítva, ebből 103 millió forinttal az 
állami költségvetés tartozik, az idei évben pedig 183,6 millió forinttal. A 2010. 
márciusában végzett védekezés költségeit októberben utalták ki a Társulat részére. 
A Társulat 2011. évben már érdekeltségi hozzájárulást nem állapíthat meg, ebből 
származó bevétele nem lesz. Az érdekeltségi hozzájárulásokból korábban befolyt 
összeget védekezésre fordították, így a tervezett fenntartások elmaradtak. 2011. április 
1-től az Országos Műszaki Irányító Törzs rendeli el a védekezést, de ettől függetlenül 
nem rendelik el, de nem is utasítják el a kezdeményezést. Ebből eredően jelentős 
tartozásai vannak a Társulatnak az önkormányzatok, a vállalkozók, az áramszolgáltató, 
a MOL felé is. A dolgozók részére egy hónapos késéssel tudtak munkabért fizetni az 
elmúlt év végén, ami az idei évben is előfordult. Volt arra is példa, hogy a társulati 
dolgozók saját pénzükön vásároltak üzemanyagot annak érdekében, hogy működni 
tudjanak.  
A társulási hozzájárulás helyett az állam a 2009. évi bázist figyelembe véve támogatja 
a társulatokat. A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 107 millió forintos 
központi támogatásra számíthat 2011. évben, ezen kívül a közfoglalkoztatás keretében 
jelentős létszámot tudnak foglalkoztatni.  
Az AVOP-os pályázatok megvalósításánál is gondok vannak. A pályázaton 80 millió 
forintot nyertek, 20 % előleget megigényeltek, a munka kb. 50 %-os teljesítési szinten 
van, a fennmaradó összeget csak a végelszámolást követően kaphatják meg.  
40 millió forintos támogatást is megítéltek a Társulat részére, de a programot nem 
tudják elkezdeni, mivel nem rendelkeznek önerővel.  
Bíznak abban, hogy minél előbb megkapják az állami támogatást és a már megkezdett 
AVOP-os pályázatot be tudják fejezni.  
2011. március 16-án módosították a Társulati törvényt, ami ismételten visszaemelte az 
érdekeltségi hozzájárulás fizetési lehetőségét.  
2011. évben 197 millió forint a fenntartási keret. A Társulat hitelből tud működni, a 
közmunkások foglalkoztatását is hitelből tudják megoldani. 2010. évben 109 millió 
forintos megrendeléses munkát végeztek, ezzel tudták megtartani a dolgozó létszámot.  

 
A polgármester elmondja, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs 
rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatására benyújtott 
pályázaton 1.859.100,- Ft-ot nyertek.   
A támogatás az integrációs felkészítés programok fedezetére, valamint a részt vevő 
pedagógusok kiegészítő illetményére használható fel 2011. január 1-től 2011. augusztus 31-i 
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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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 

Határozat: 
 157/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2011.(II.24.); 
52/2011.(II.24.); 53/2011.(II.24.); 57/2011.(II.24.); 58/2011.(II.24.); 
59/2011.(II.24.); 60/2011.(II.24.); 65/2011.(II.24.); 66/2011.(II.24.); 
67/2011.(II.24.); 72/2011.(II.24.); 74/2011.(III.11.); 75/2011.(III.11.); 
76/2011.(III.11.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul 
veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt 
eseményekről.  

 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás működéséről, az együttműködés tapasztalatairól szóló 
tájékoztató megvitatása.  
A polgármester megadja a szót a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás irodavezetője Balog 
Károlyné részére, ha az írásos beszámolóhoz van kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Balog Károlyné a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás irodavezetője – köszönti a 
testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az önkormányzati választásokat követően változások történtek, felállt az új 
Társulási Tanács. A Társulási Tanács elnöke Bere Károly Füzesgyarmat polgármestere lett. 
Folyamatban van a Társulási Tanács SZMSZ-ének áttekintése, a szabályzatok, 
megállapodások felülvizsgálata. 
A Társulás munkaszervezeti struktúrájában változás nem történt. Továbbra is a szeghalmi 
irodában dolgoznak.  
Röviden szól arról, hogy a pályázati források lecsökkentek. Elmondja, hogy a Kistérségi 
Felzárkóztató Program lebonyolítása 2011. évben is folytatódik, csökkentett pénzügyi 
fedezettel. A program keretében kerül felújításra Dévaványán a Családsegítő-Szolgálat 
épülete.  
Sajnálatos tény, hogy minden érintett település (Bucsa, Füzesgyarmat, Vésztő) munkáira 
érkeztek elfogadható ajánlatok, míg Dévaványán a Családsegítő Szolgálatnál végzendő 
munkákra – csak helyi vállalkozókat kértek fel ajánlattételre – az első körben érkezett 
ajánlatok egyike sem volt elfogadható, a második körben az újabb ajánlatkérésre már egyetlen 
ajánlat sem érkezett. A helyi vállalkozásoknak ki kellene használni az ilyen alkalmakat.  
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Az irodavezető elmondja, hogy a Kistérségi Felzárkóztató Program 2009. évi projektjei 2010. 
évben valósultak meg, a 2010. évi projektek a költségvetési hiány miatt részben átkerültek 
2011. évre. Fontosnak tarja megemlíteni, hogy a LEKI források megszűntek.   
A program keretében a szociális intézményeknél a legszükségesebb felújításokat el tudják 
végezni. Elmondja, hogy Bucsán, Füzesgyarmaton, Vésztőn a felújítások folyamatban 
vannak.  
Az irodavezető szól a káptalanfüredi táborról.  
Elmondja, hogy a tábor felújítása szükséges lenne, amire figyelik a pályázati kiírást. A bérleti 
díjból a legszükségesebb karbantartási munkálatokat tudják elvégezni.  
Törekszenek a bevételek növelésére, ezért két új ellátási forma bevezetését tervezik.  
Ecsegfalván szeretnék beindítani az idősek nappali ellátását, valamint tervezik a 
mozgókönyvtári szolgáltatást. Olyan szolgáltatások beindítását tervezik, amelyekre állami 
normatíva igényelhető.  
Az irodavezető elmondja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a szociális 
foglalkoztatás pályázat útján történik, amire háromévente újra pályázni kell.  
Elmondja, hogy a szociális foglalkoztatás keretében pályáztak eszközök beszerzésére, 
jelzőkészülékekre. Ezen eszközök nem nagy értékűek, de 100 %-os támogatásra lehetett 
pályázni.  
Nyújtottak be pályázatot közmunkaprogramra is. 
A jövőre vonatkozóan nem ismert, hogy mi lesz a kistérségek sorsa. Jelenleg a feladatot el 
tudják látni, tudnak dolgozni. Szeretnék felvállalni a vállalkozások számára is a pályázatírást, 
amelyet az új alapító okiratban elfogadtatni kívánnak a Társulási Tanáccsal.  
Röviden ennyivel kívánta kiegészíteni az írásos beszámolót. A felmerülő kérdésekre szívesen 
választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balog Károlyné irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság keddi 
ülésén a beszámolót megtárgyalta, amely vitát nem váltott ki. Hosszasan beszélgettek a 
káptalanfüredi tábor jelenéről és jövőjéről.  
A bizottság a beszámolóan megfogalmazottakkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
testület felé.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
ülésén Kiss Károly képviselő a szakszolgálattal kapcsolatban kérdezett értékadatokat, amelyet 
akkor nem tudott megválaszolni.   
Elmondja, hogy az alaptámogatás 11.000,- Ft/fő/év egy ellátottra vonatkozóan, abban az 
esetben az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe, ha az ellátottaknak a szolgáltatást a 
lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják, ahol a tanuló tanulói 
jogviszonnyal rendelkezik. Dévaványán egy számított ellátásra 22.000,- Ft/fő/év kiegészítő 
normatívát kapnak.  
Az irodavezető elmondja, hogy 2010. évben logopédiai ellátást 98 tanulóra vettek igénybe, 
nevelési tanácsadást pedig 310 ellátásra, ami összesen 8.264.000,- Ft-ot jelent, amely összeg 8 
%-al csökkentve van, mivel a térség 8 %-ot visszatartott a munkaszervezet működtetésére. A 
feladat ellátására vonatkozóan 4.500.000,- Ft-ot kaptak 5 fő szakdolgozóra. Tehát az igénybe 
vehető bevétel 2010. évben a szakszolgálatra 12.764.000,- Ft volt, ezzel szemben a kiadás 
19.214.000,- Ft. A kiadások legnagyobb részét a munkabér és járulékai teszik ki, a dologi 
kiadás 2.774.000,- Ft, az épület fűtése, világítása. Volt szó már arról is, hogy másik épületbe 
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helyezik el a szakszolgálatot, akkor a dologi kiadás csökkenne, de a veszteség akkor is 
meghaladná a 3 millió forintot.  
Kiss Károly képviselő – megköszöni az irodavezetőnek a kérdésére adott részletes 
tájékoztatást. 
Elmondja, hogy a szakszolgálat működtetésére pályázati úton forrást nyertek. Valóban 
szükség van a településen a szakszolgálati feladat ellátására, de látható, hogy az veszteséges.  
Kérdése, hogy a pályázat értelmében hány évig kell működtetni a szakszolgálatot? A 
képviselő úgy gondolja, hogy nem lenne célszerű a fejlesztésre szoruló gyermekeket más 
településre átvinni. Tudomása van arról, hogy Körösladányban is megoldják ezt a feladatot, 
már onnan sem hozzák át a gyerekeket Dévaványára.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy korábban az egész térség vonatkozásában 
Dévaványa és Vésztő vállalta fel a szakszolgálati feladatok ellátását. A települések 
felvállalták az ezzel kapcsolatos plusz kiadásokat, és önállóan látják el a szakszolgálati 
feladatokat. A polgármester elmondja, hogy Dévaványán és Vésztőn a rendelkezésre álló 
forrásból racionálisan tudnák működtetni a szakszolgálatokat. 
A polgármester elmondja, hogy pályázati forrásból vásárolták meg a gépjárművet az utazó 
pedagógusok részére. A szakszolgálatot addig működtetni kell, amíg a pályázati kötöttség tart. 
A Társulás úgy jut a normatívákhoz, ha ez a feladat a települések 60 %-ában el van látva. 
Dévaványán és Vésztőn is a többi település hozzáállása okozta a kialakult helyzetet. 
A polgármester megjegyzi, hogy megyei feladat lenne, de a megyei ellátással nem voltak 
megelégedve, mivel Békéscsabára kellene bevinni a gyerekeket.    
Balog Károlyné a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás irodavezetője – elmondja, hogy az 
oktatási törvény változni fog és azt követően erre a témára mindenféleképpen vissza kell, 
hogy térjenek.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet részére. 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a dévaványai 
szakszolgálat dolgozói látnak el Bucsán vizsgálati feladatokat. Ez a feladat számukra csak 
kiadást eredményez, bevétellel nem jár. Kérdése hogyan lehetne azt megoldani, hogy bevételi 
oldala is legyen ezen feladatnak? 
Balog Károlyné a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás irodavezetője – az ÁMK 
igazgatójának a felvetésére választ nem tud adni, véleménye szerint az igazgatóknak, a 
szakértőknek ez ügyben tárgyalni szükséges.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a Társulás munkáját érintően kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás működéséről, az együttműködés 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót megköszönve a kistérségi iroda valamennyi dolgozójának a 
munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadja a következő határozattal: 
 

Határozat: 
 158/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás működéséről, az együttműködés tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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A képviselő-testület a kistérségi iroda valamennyi dolgozójának jó munkavégzést 
kíván. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(A társulás működéséről szóló éves beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 2010. évi 
költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés megvitatása. 
A polgármester köszönti Nagyné Kiss Évát a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső 
ellenőrzési Munkacsoportjának a vezetőjét, az írásos anyag készítőjét.  
Elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódóan a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
szóló 193/2003.(XI.26.) kormányrendelet 12. § h) bekezdése, valamint a pénzügyminiszter 
által közzé tett útmutató alapján Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző előterjesztésében ad 
számot a 2010. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról. 
A polgármester megkérdezi Nagyné Kiss Éva belső ellenőrt, hogy az írásos anyaghoz szóbeli 
kiegészítést kíván-e tenni? 
Nagyné Kiss Éva a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési 
Munkacsoportjának a vezetője – az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi Süle László személyügyi ügyintézőt, hogy az írásos 
anyagot szóban kívánja-e kiegészíteni? 
Süle László személyügyi ügyintéző – az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság keddi ülésén tárgyalta a 
jelentést. Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére, hogy mondja el az ülésen 
elhangzott véleményt, javaslatot.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság ülésén a jelentést 
megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a jelentéssel kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a 2010. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
valamint a költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek 
megvalósításáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 159/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a pénzügyminiszter által 
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készített – 2010. évi 
költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentést jóváhagyólag 
elfogadja.  
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési 
ellenőrzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek megvalósításáról 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület megköszöni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső 
Ellenőrzési Munkacsoportjának a végzett munkát. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(Az ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2010. 
évi zárszámadás elfogadása, pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal a 
felosztásáról. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről döntés.  
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, ha 
az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az előterjesztés első 
része bemutatja az egész évi feladatellátást, a pénzügyi teljesítést.  
A táblázatok a megszokott formában, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal 
készültek el.  
A kiegészítő melléklet az eddigiekhez képest újként került az anyagba, amely bemutatja a 
vagyoni, pénzügyi helyzet alakulását, viszonyítva az előző év hasonló időszakához.  
Néhány kiemelt mutató a mérlegadatokról: a mérlegadatokban nettó értéken szerepelnek az 
eszközök, az eszközforrás viszonyítva az előző évhez 4,4 %-al nőtt. A táblázatokban látható, 
hogy ezen belül az egyes eszköz- és a forráselemek hogyan változtak. Például a befektetett 
eszközök aránya 8,2 %-os növekedést mutat, a forgóeszközök és ezen belül a pénzeszközök 
az a csökkenését mutatja, ez a beruházások növekedését és a pénzeszközök apadását mutatja.  
A pénzügyi helyzet értékelése kapcsolódik az előbb elmondottakhoz, hiszen az 
adósságállománnyal kapcsolatos mutatók a pénzügyi helyzet romlását tükrözik. 
Az irodavezető elmondja, hogy az adósságállomány is nőtt az előző időszakhoz képest, 
amelynek oka az árfolyamveszteség. A rövidlejáratú kötelezettségek is nőttek az előző 
időszakhoz képest.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt kiegészítésképpen elmondani az írásos 
előterjesztéshez.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 
véleményét, javaslatát.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy jó érzéssel vették 
tudomásul, hogy a pénzmaradvány több lett, mint amire az előzőekben számítottak.  
Elmondja, hogy a bizottság javasolja a 2010. évi zárszámadásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotását 2.260.889 eFt bevétellel, 2.134.538 eFt kiadással és 306.683 eFt 
pénzmaradvánnyal. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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A polgármester elmondja, az írásos anyagból látható, hogy gazdálkodási szempontból 
eredményes évet zártak. Tény az is, hogy folyamatosan csökken a pénzügyi tartalék, valamint 
a kötvénykibocsátásból származó likvid célú forrás jelentős részét is elköltötték. 
A polgármester véleménye, örülni kell annak, hogy így zárták a 2010-es évet. 
Mivel hozzászólás nem hangzott el szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a 2010. évi zárszámadást 2.260.889 eFt bevétellel, 2.134.538 eFt kiadással és 
306.683 eFt pénzmaradvánnyal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő - testületének 

13/2011.(IV.29.) önkormányzati rendeletét 
 

a  2010. évi zárszámadásról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – a polgármester elmondja, hogy döntést kell hozni az egyszerűsített 
beszámoló közzétételéről, valamint a könyvvizsgáló jelentés elfogadásáról.  
A polgármester felolvassa a jelenlévők részére független könyvvizsgálói jelentésben szereplő 
záradékot.  
A polgármester megkérdezi Galuska Józsefné könyvvizsgálót, hogy a leírtakhoz kíván-e 
valamit hozzáfűzni? 
Galuska Józsefné könyvvizsgáló – a leírtakat szóban kiegészíteni nem kívánja. A kérdésekre 
szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság az 
Önkormányzat 2010. évi összevont, egyszerűsített tartalmú költségvetési beszámolójának 
könyvvizsgálatáról szóló jelentést javasolja elfogadni a testület felé, valamint az 
önkormányzat intézményei adatait összevontan tartalmazó, elfogadott 2010. évi egyszerűsített 
beszámoló közzétételével.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban van-e 
valakinek hozzászólása? 
Mivel hozzászólás nem hangzott el szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki a könyvvizsgálói jelentést elfogadja és az egyszerűsített mérleg közzétételével egyetért 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határoz: 
 
 

Határozat: 
 160/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
összevont, egyszerűsített tartalmú költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról 
szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményei 
adatait összevontan tartalmazó, elfogadott 2010. évi egyszerűsített beszámolóját a 
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könyvvizsgáló által ellátott záradékkal 2011. június 30-ig közzétegye az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek 
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 45/B § (1) alapján.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 Határidő:  értelem szerint 

 
(Az egyszerűsített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a pénzmaradvány elszámolásról is dönteni kell a 
testületnek. 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2010. évben képződött költségvetési 
pénzmaradványa 306.683.672,- Ft. 
Az ÁMK módosított pénzmaradványa 290.934,- Ft. Az intézmény kérése a Képviselő-
testülethez, hogy engedélyezze a pénzmaradvány felhasználás teljes összegét udvari padok 
beszerzésére.  
A polgármester elmondja, hogy a Dévaványa Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 2010. évi 
módosított pénzmaradványa 25.620,- Ft, melynek teljes összegét pályázati saját forrás 
részeként fogják felhasználni. 
Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa 306.367.118,- Ft, 
amelyből fejlesztési céltartalék pénzmaradvány 207.585.118,- Ft, működési céltartalék 
pénzmaradvány 98.782.000,- Ft. 
A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit irodavezetőt, hogy ehhez szóbeli 
kiegészítést kíván-e tenni? 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető –  szóbeli kiegészítést nem kíván tenni a 
leírtakhoz.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi 
Bizottság véleményét, javaslatát.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati 
javaslatban foglaltak szerint elfogadásra javasolja a pénzmaradvány elszámolást.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a pénzmaradvánnyal kapcsolatban van-e 
valakinek hozzászólása? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki elfogadja a 2010. évi pénzmaradványt, valamint a pénzmaradvány az előterjesztésben 
leírt módon kerüljön elszámolásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határoz: 
 
 
Határozat: 

 161/2011.(IV.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának 
2010. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg:  
Dévaványa Város Önkormányzatának módosított pénzmaradványa 306.683.672,- Ft 
 
Az Általános Művelődési Központ módosított pénzmaradványa 290.934,- Ft, melynek teljes 
összegét az intézmény udvari padok beszerzésére használhatja fel. 
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A Dévaványa Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 25.620,- Ft, 
amelynek teljes összegét a kisebbségi önkormányzat pályázati saját forrás részeként kívánja 
felhasználni. 
 
A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa:  306 367 118,- Ft 

− Fejlesztési céltartalék pénzmaradvány  207 585118,- Ft 
− Működési céltartalék pénzmaradvány 98 782 000,- Ft 

 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
 Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: döntés után 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló megtárgyalása. 
A polgármester köszönti Ecsegfalva polgármesterét, valamint Ecsegfalva Község Képviselő-
testületének jelenlévő tagjait.  
A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, hogy az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 
nem kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere 
részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzatának hozzájárulása az Intézményfenntartó 
Társuláshoz 2010. évben 16.116.477,- Ft-ban volt meghatározva, amely 13.003.431,- Ft-ban 
realizálódott. 
Ecsegfalva önkormányzat a 2010. évre szóló hozzájárulást maradéktalanul megfizette, ebből 
adódóan a 2010-es évvel kapcsolatos elszámolás 3.113.046,- Ft túlfizetést mutat, amit 2011. 
évre hozzájárulás címén beszámítással, pénzforgalom nélkül a beszámoló elfogadását 
követően beszámítanak. Ebből adódóan Ecsegfalvának 2011. első negyedévben nem kellett 
hozzájárulást fizetni, a második negyedévben is kevesebb összeget kell fizetniük. 
A polgármester a pénzügyi elszámolással meg van elégedve. A kimutatások áttekinthetőek, a 
gazdálkodási irodavezetője mindig készségesen segítséget nyújtott részükre.  
A polgármester elmondja, hogy a társulás célja, hogy minél magasabb színvonalon lássák el 
az oktatási feladatokat, valamint a költségtakarékosság. Az ecsegfalvi önkormányzat a 
költségtakarékossággal meg van elégedve.  
Az oktatási nevelési színvonal emelése az óvoda és az általános iskola felső tagozata esetében 
megvalósult. Ecsegfalván a 2010-es tanévtől kezdődően az alsó tagozaton összevont 
tanulócsoportok vannak. Az első és a második évfolyam került összevonásra, valamint a 
harmadik és a negyedik évfolyam. A pedagógusok úgy gondolták, hogy az összevont oktatás 
megvalósítható szakmai és egyéb szempontok szerint is. Az első év végéhez közeledve a 
tapasztalatok negatívak az összevont tanulócsoportok tekintetében. Röviden szól arról, 
hogyan történik az összevont tanulócsoportokban a gyermekek oktatása.  
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Az elmúlt héten az ecsegfalvi pedagógusokkal és a képviselő-testülettel tárgyaltak e témában. 
Arra az álláspontra jutottak, hogy törekedni kell a külön tanulócsoportok indítására. Tudják, 
hogy ennek költségvonzata van. Külön tanulócsoportok esetén egy-egy csoportban 9-10 
tanuló lenne.  
A külön tanulócsoportok indításához plusz két fő pedagógus alkalmazása szükséges. 
Megoldás lehetne az, hogy 1 fő pályakezdő fiatalt alkalmaznának, munkaügy általi 
támogatással, 1 fő pedig gyesről visszatérő dolgozó lenne.  
A képviselő-testület kérését tudja tolmácsolni az 1-4. tanulócsoportok tekintetében. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy partnerek ez ügyben. A tanulócsoportok 
összevonását nem Dévaványa javasolta. A létszámcsökkentés miatt elküldött pedagógusokkal 
kapcsolatban felmerült költségek Dévaványa Város Önkormányzatát terhelték. Elmondja, 
hogy, ahol lehetőség volt a költségek csökkentésére támogatást igényeltek, emiatt 5 éves 
kötelezettséget vállaltak. 
A polgármester megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy az általa készített írásos 
anyagban leírta, hogy 2010. szeptember 1-től az ecsegfalvi képviselő-testület határozata 
alapján 2 összevont csoportban tanulnak az alsó tagozatos tanulók. Ez a döntés igen 
megnehezítette a tanulók és a velük foglalkozó pedagógusok munkáját. A tanév első három 
hónapjában könnyebb volt a helyzet, mivel a közmunkaprogram keretén belül egy pedagógus 
végzettségű dolgozót tudtak alkalmazni, így átszervezésekkel több csoportban tudtak tanítani. 
Sajnos a program lejártával ez a lehetőség is megszűnt az új közmunkaprogram sajátosságai 
miatt nem tudnak felsőfokú végzettségű munkavállalót foglalkoztatni. A képviselő-testület 
döntését el kel fogadnia, még ha pedagógiailag nem is ért vele egyet.  
Örömmel venné, ha Ecsegfalván is külön tanulócsoportok lennének. Szakmai segítségkérésre 
nem igazán van lehetőség, mivel az utóbbi években nem volt gyakorlat az összevont tanítás. 
Minden elismerése az Ecsegfalván dolgozó kollegáinak. A külön csoportok indításával 
kapcsolatban felmerülő költségeket a képviselő-testületek viselik.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – elmondja, hogy a döntést a költségek 
ismeretében kell meghozni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy e témában a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulással is tárgyalni kell, mivel a kiegészítő normatívák a Társuláson keresztül hívhatók le. 
A normatívák lehívásához meghatározott csoportlétszám szükséges, mert egyéb esetben a 
normatíva csökkentett része vehető igénybe.   
A polgármester elmondja, amikor úgy döntött a képviselő-testület, hogy felső tagozat teljes 
költségét felvállalja, akkor nem a törvények szerint járt el. Bírósági döntés is született arról, 
hogy ha egy település a kötelezően ellátandó feladatát nem látja el, akkor a kötelező feladat 
ellátásából eredő többletköltséget, amely a normatíván felül van, nem háríthatja át másik 
településre.  
A tárgyalások során az elmondottakra is ki kell térni.  
A polgármester elmondja, hogy az oktatási törvény módosítása előkészítő szakaszban van, 
amelyet jó lenne ismerni.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – az összevont tanulócsoportban történő oktatást nem tartja jónak.  
Elmondja, hogy a mai képviselő-testületi ülésen határozzák meg a 2011/2012-es tanévben 
indítható tanulócsoportok számát. Az előterjesztésben Ecsegfalva vonatkozásában az alsó 
évfolyamos gyermekek tekintetében összevont csoport szerepel. Véleménye szerint ez ügyben 
a következő testületi ülésen kell döntést hozni. Elmondja, hogy két fő pedagógus alkalmazása 
6 millió forint kiadást jelent. A megoldás közösen kell keresni. 
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Szerencsésnek tartja, hogy Ecsegfalváról a felső évfolyamos tanulók Déványára járnak az 
iskolába.  
Kérdése, hogy Ecsegfalváról Kisújszállásra hány tanuló jár iskolába? 
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – a képviselő kérdésére elmondja, hogy 
tudomása szerint 2-3 gyermek jár Kisújszállásra iskolába Ecsegfalváról.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – támogatni fogja, hogy külön tanuló csoportok legyenek Ecsegfalván az alsó 
évfolyamon.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
részére. 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – tájékoztatásképpen elmondja, hogy az 
5-8. évfolyamon 2010. évben 1 tanulóra eső kiadás 418 eFt, ezzel szemben 1 tanulóra eső 
lehívható alap normatíva 175 eFt volt.  
Elmondja, hogy Ecsegfalváról 50-52 gyermek jár Dévaványára iskolába, a plusz kiadás 12 
millió forintot tesz ki, amely Dévaványa kasszáját terheli.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezt a kérdést a mai ülésen nem tudják megoldani. 
Javasolja, hogy a beszámolót fogadja el a testület. 
A polgármester megadja a szót Kovács Mária polgármester részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – a tagintézmény-vezetők aktívabb 
részvételét kéri a továbbiakban Ecsegfalván.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – tudomása van arról, hogy lehetett pályázni bezárt iskolák 
újraindítására. Kérdése, hogy ez megtörtént? 
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – a képviselő kérdésére elmondja, hogy 
Ecsegfalva a pályázati kiírásban szereplő szempontoknak nem felelt meg.  
Elmondja, hogy az Intézményfenntartó Társulásból nem szeretnének kilépni, együtt kívánnak 
továbbra is működni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 162/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelős:      - 
Határidő:  - 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Város Önkormányzat Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálata. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 
kiegészítése van akkor, azt tegye meg.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a koncepció felülvizsgálata során  
aktualizálásra kerültek a statisztikai adatok, kibővítésre került a civil szervezetek 
megnevezésével, az egyház közművelődésre gyakorolt hatásával, a helyi újság jelentőségével. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a koncepciót áttekintette, amelyet elfogadásra 
javasol a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Közművelődési Koncepcióját 2011-2016. időszakra 
vonatkozóan kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozattal elfogadja Dévaványa Város 
Közművelődési Koncepcióját 2011-2016. évi időszakra vonatkozóan: 
 

Határozat: 
 163/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város 
Közművelődési Koncepcióját a 2011-2016. évi időszakra vonatkozóan elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(Az elfogadott koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának 
meghatározása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységében.  
Elmondja, hogy a speciális tagozattal kapcsolatban az előterjesztésben két féle alternatíva 
szerepel, valamint további alternatíva az is, amely felvetődött a mai ülésen, hogy Ecsegfalván 
külön tanulócsoportok legyenek az alsó tagozaton.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a speciális tagozattal kapcsolatban az előterjesztésben 
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szereplő „B” alternatívát támogatta, mely szerint a tagozaton egy tanuló marad a 2011/2012-
es tanévre, így egy fővel indul a speciális tagozat és a jövő tanévtől megszűnne. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – tájékoztatásképpen elmondja, hogy az egy tanuló, 
akiről szó van, átmeneti nevelésbe körösladányi nevelőszülő, gyámhoz került.  Az 
irodavezetőt tájékoztatták a körösladányi általános iskolában arról, hogy a 2011/2012-es 
tanévben indítanak speciális tagozatot. Tehát a nevelőszülőnek lehetősége van a körösladányi 
iskolába beíratni a gyermeket. Elmondja még, hogy a nevelőszülővel a kapcsolatot felvenni ez 
ügyben nem tudta.  
Az irodavezető elmondja, hogy két fő pedagógus foglalkoztatásának bér- és járulék költsége 
5.090.800,- Ft. 
Pap Tibor polgármester – az ecsegfalvi felvetés miatt a témát újra kell tárgyalni a testületnek, 
emiatt javasolja, hogy a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint 
napköziscsoportok számának meghatározására vonatkozóan az ÁMK Ványai Ambrus 
Általános Iskola intézményegységében döntést a mai ülésen ne hozzanak, azt napolják el.   
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, ha a testület májusi ülésén hozza 
megdöntését ez ügyben, az még a jogszabály által meghatározott határidőn belül van.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – az előterjesztésben szó van még két gyermek speciális tagozat történő tanításáról 
Kérdése, hogy a két gyermek tanítása hogyan fog történni?  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, a két gyermek integrálható. A két 
gyermek esetében a Szakértői vélemény a szülő kifejezett kérése alapján mondja ki a külön-e 
célra létrehozott intézményben történő oktatást. Megfontolandó az is, hogy már a 2011/2012-
es tanévtől nem indulna a speciális tagozat, mivel feltételezhető, hogy a tanulót átíratják a 
körösladányi iskolába.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, meg kell fontolni a mai gazdasági helyzetben, hogy a 
speciális tagozat kivitelezhető-e. Megjegyzi, hogy Ecsegfalván soha nem volt speciális 
tagozat, a gyermekek a kisújszállási iskolába jártak be.  
A polgármester javasolja, hogy a döntést napolják el a májusi testületi ülésre. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a javaslattal, hogy a 2011/2012-es tanévben indítható tanulócsoportok, valamint 
napköziscsoportok számának meghatározásáról az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységében a soron következő ülésen döntsenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 164/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében 2011/2012-es 
tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának 
meghatározásáról a 2011. május 26-i ülésén hoz döntést.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ 
igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 
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7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az Általános 
Művelődési Központ Óvoda Bölcsőde intézményegységében.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére, ha az írásos 
anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a 2010/2011-es nevelési évben 10 
óvodai csoport volt, ezzel szemben a 2011/2012. nevelési évben 9 csoport indítására tesz 
javaslatot az előterjesztésben, a csökkenő gyermeklétszám miatt.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a 
bizottsági ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság az előterjesztésben leírtak szerint egyetért a 
2011/2012-es nevelési évben az indítható óvodai csoportok számával.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a határozati javaslatban látható, hogy Dévaványán a 
2011/2012-es nevelési évben az indítható óvodai csoportok száma 9, Ecsegfalván pedig 1.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy az Eötvös úti óvodában van a három legkisebb 
csoport szoba. Kérdése, hogy a beíratott gyermekek száma miatt indítják itt a három 
csoportot? 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység 
vezető részére.  
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető – elmondja, hogy a csoportok 
tervezésénél figyelembe vették a csoport szobák nagyságát, a gyermeklétszámot, valamint a 
szülők igényét is.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a 2011/2012-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számával a határozati 
javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
165/2011.(IV.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Művelődési 
Központ Óvoda Bölcsőde Intézményegységében a 2011/2012. nevelési évben az alábbiak 
szerint engedélyezi az óvodai csoportok indítását: 
 
 2011/2012. 

nevelési évre 
óvodába beírt 

gyermekek 
száma (fő) 

Beírt 
gyermekek 

közül 
2 főnek 
számít 

Beírt 
gyermekek 

közül 
3 főnek 
számít 

Számított 
létszám 

Indítható óvodai csoportok száma a 
2011/2012. nevelési évben 

Dévaványa 
városban 209 7 2 220 

Telephely Csoportok 
száma 

Dévaványa, Kossuth 
L. u. 5. 2 

Dévaványa, Könyves 2 
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K. u. 13. 
Dévaványa, Hajós u. 
24. 2 

Dévaványa, Eötvös J. 
u. 2. 3 

Összesen: 9 
Ecsegfalva 
községben 30 1 1 33 Ecsegfalva, Árpád u. 

8. 1 

 
Az óvodai csoportokat a 2011/2012. nevelési évben Dévaványa városban úgy kell 
megszervezni, hogy a csoportok számított létszáma Dévaványa városban ne haladja meg a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott 25 fős maximális létszámot. 
Az Általános Művelődési Központ Óvoda Bölcsőde Intézményegysége Ecsegfalva, Árpád u. 
8. sz. alatti tagintézményében lévő óvodai csoport létszáma meghaladja a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. I. részében az óvodai csoportokra vonatkozó 25 fős 
maximális létszámot. A tagintézményben egy óvodai csoport kerül kialakításra, így 
Dévaványa Város Önkormányzata engedélyezi a maximális létszám húsz százalékkal történő 
átlépését, valamint oktatásszervezési okok miatt a számított maximális létszám tíz százalékkal 
történő túllépését és az óvodaszék, az óvodai szülő szervezet egyetértését az intézkedésről 
meg kell kéri.  
 
Felelős:  Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ igazgatója 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  
Határidő:   2011. szeptember 1. 
 
  
 
8. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az Általános 
Művelődési Központ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegységében. 
A polgármester megkérdezi Szarka Andrea igazgatási irodavezető, hogy szóbeli kiegészítést 
kíván-e tenni az írásos anyaghoz. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – szóbeli kiegészítést nem kíván tenni a leírtakhoz.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a 
bizottsági ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy az írásos anyag jól elő volt készítve. A bizottság elnöke elmondja, 
hogy a tanulói létszám 13 fővel nőni fog, amit örömmel vettek. Belső átszervezés történt, így 
a 2011/2012-es tanévben 5 csoporttal kevesebb fog indulni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető részére.  
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – a leírtakhoz kiegészítése nincs.  
Röviden szól arról, hogy nem ideális pedagógiai szempontból a csoportok összevonása, 
nagyon megnehezíti a feladatukat, hiszen különböző korú gyermekek kerülnek egy csoportba.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegységében a 2011/2012. tanévben a 
határozati javaslatban leírtak szerint a művészetoktatásban a tanulócsoportok indításával kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
166/2011.(IV.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Művelődési 
Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Intézményegységében a 2011/2012. tanévben az alábbiak szerint engedélyezi a 
művészetoktatásban a tanulócsoportok indítását: 
 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
NÉPTÁNC  

Évfolyam A 2011/2012. tanévre 
beírt tanulók száma (fő) 

Kt. által meghatározott 
maximális létszám (fő) 

Tanulócsoportok száma 
2011/2012 

1. évfolyam 8 

20 

1 
2. évfolyam 6 
3. évfolyam 5 1 
4. évfolyam 4 
5. évfolyam 2 
Továbbképző 18 1 
Összesen: 43 3 

TÁRSASTÁNC 

Évfolyam A 2011/2012. tanévre 
beírt tanulók száma (fő) 

Kt. által meghatározott 
maximális létszám (fő) 

Tanulócsoportok száma 
2011/2012. 

1. évfolyam 9 

 
20 

1 2. évfolyam 6 
3. évfolyam 9 1 4. évfolyam 3 
5. évfolyam 8 1 6. évfolyam 10 
Összesen: 45 3 

 
KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 

FESTÉSZET 

Évfolyam A 2011/2012. tanévre 
beírt tanulók száma (fő) 

Kt. által meghatározott 
maximális létszám (fő) 

Tanulócsoportok száma 
2011/2012 

1. évfolyam 13 

20 

1 
2. évfolyam 13 1 
3. évfolyam 10 

1 4. évfolyam 3 
6. évfolyam 2 

Továbbképzős 1 
Összesen: 42 3 
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SZÍNMŰVÉSZETI ÁG 

SZÍNJÁTÉK 

Évfolyam A 2011/2012. tanévre 
beírt tanulók száma (fő) 

Kt. által meghatározott 
maximális létszám (fő) 

Tanulócsoportok száma 
2011/2012. 

1. évfolyam 14 

20 

1 
2. évfolyam 7 1 3. évfolyam 9 
4. évfolyam 3  

1 5. évfolyam 3 
6. évfolyam 4 
Összesen: 40 3 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

Tanszak A 2011/2012. tanévre beírt 
tanulók száma (fő) 

Zongora 23 
Népi hegedű 10 
Fafúvós (klarinét, fuvola, furulya) 11 
Citera 20 
Rézfúvós (trombita, furulya) 21 

 
ZENEELMÉLET CSOPORTOK, melyek a zeneművészeti ágon történő képzéshez kapcsolódnak 

Évfolyam Tanulók 
száma (fő) 

Kt. által meghatározott 
maximális létszám (fő) 

Zeneelméleti csoportok 
száma 2011/2012. 

Hangszeres előképző - 
1. évfolyam 

12 

15 

1 

1. évfolyam 15 1 
2. évfolyam 15 1 
3. évfolyam 13 1 
4. évfolyam 9 1 
Összesen: 64 5 
 
Felelős:  Baloghné Berényi Erzsébet  ÁMK igazgató 
Határidő:  2011. szeptember 1.  
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a 9., 10. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjéről, Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjéről.)  
A polgármester napirend cserét javasol annak érdekében, hogy most ne kelljen zárt ülést 
elrendelni. Javasolja, hogy a kitüntetési ügyeket az ülés végén tárgyalja a testület, amikor 
egyéb kérdésekben való döntéshozatal érdekében amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a napirend cserével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 



 23 

Határozat: 
167/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete napirend cserét hajt végre és a 2011. 
április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás működéséről, az együttműködés 

tapasztalatai. 
Előadó:  Balog Károlyné kistérségi irodavezető  
 

2. A 2010. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 
Előadó:  Nagyné Kiss Éva Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső 
   Ellenőrzési Munkacsoportjának vezetője 

Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző 
 

3. A 2010. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 
felosztásáról való döntéshozatal. 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentés megtárgyalása és az egyszerűsített mérleg közzétételéről döntés. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
4. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, 

pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  

 
5. Dévaványa Város Önkormányzat Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálata. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens    
      

6. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok 
számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységében.  
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens         
                                   

7. A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 
ÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységében.  
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens   

 
8. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegységében. 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens  
 

9. Bejelentések  
 

10. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjéről.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  
  

11. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő cím 2011. évi 
kitüntetettjéről.  
Előadó: Pap Tibor polgármester  
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9. Napirendi pont 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a kilencedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az első bejelentést Balogh Csilla jegyző terjesztette a testület elé, amely az 
üzletek éjszaki nyitva tartásának helyi rendelettel történő korlátozásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót a jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – az előterjesztésben leírta, hogy hét vendéglátó egység üzemeltetője  
- 10 vendéglátó egység vonatkozásában - azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 8/2009.(III.27.) önkormányzati rendeletét 
módosítsa az üzletek nyitva tartása tekintetében. Kérésük, hogy hétvégén 2 óra helyett 4 óráig 
tarthassanak nyitva, hétköznap pedig 22 óra helyett 24 óráig.   
Az előterjesztésében bemutatta, hogy a kérelmet benyújtó vendéglátóipari egységek 
üzemeltetői jelenleg hogyan állapították meg nyitva tartási idejüket.  
Az üzemeltetők által megállapított nyitvatartási időkből látszik, hogy 5 üzlet vonatkozásában 
még a jelenlegi rendeletben megállapított nyitvatartási lehetőséget sem használják ki, 
hétvégén 200

A jegyző az előterjesztésben idézett a kereskedelmi törvényből, amely felhatalmazást ad az 
önkormányzatok számára, hogy a képviselő-testület a helyi sajátosságok figyelembevételével 
az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja. 

 órától hamarabb bezárnak, bár addig jelenleg is nyitva tarthatnának. 

A jegyző az előterjesztésben leírta, hogy milyen tapasztalatok voltak az önkormányzati 
rendelet alkalmazása során. Látható, hogy voltak panaszos ügyek, de azok száma nem magas. 
Az előterjesztésben három alternatívát tárt a testület elé, amelyek a következők:  

- továbbra is az eredeti rendeleti szabályozást kívánja fenntartani, és nem kívánja 
módosítani az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 8/2009.(III.27.) ör. 
rendeletet, 

- vagy azt módosítani kívánja a kérelmet benyújtó vendéglátóipari egységek üzemeltetői 
kérésének megfelelően, 

- vagy esetleg az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 8/2009.(III.27.) ör. 
rendeletet hatályon kívül helyezi és nem kívánja önkormányzati rendelet útján 
szabályozni a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjét.  

A jegyző elmondja, hogy a bizottsági üléseken felmerült még két alternatíva, az egyik hét 
közben maradna a 22-ig tartó nyitva tartás, hét végén pedig 4 óráig lehetnének nyitva a 
vendéglátó üzletek. A következő alternatíva az volt, hogy hétvégén hajnali 3 óráig lehetnének 
nyitva a vendéglátóipari egységek.  
Röviden ennyiben kívánta összegezni a leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy keddi ülésén a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
szerdán pedig az Oktatási-, Közművelődés-, Sport és Ügyrendi Bizottság. 
A polgármester 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 témát 
részletesen megtárgyalta. A bizottság 4 tagja a jelenlegi szabályozás megtartása mellett 
szavazott, 1 bizottsági tag pedig tartózkodott.  
Tehát a bizottság módosítási javaslatot nem tesz.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy bizottsági ülésen merült fel a jegyző által ismertetett két plusz 
alternatíva.  
Elmondja, hogy 4 bizottsági tag támogatta azt, hogy a vendéglátóipari egységek hét végeken 
hajnali 4 óráig tarthassanak nyitva, 1 bizottsági tag pedig tartózkodott. 
A képviselő-testületnek felelősen kell döntést hoznia ez ügyben.  
Pap Tibor polgármester – az elhangzottakból az állapítható meg, hogy a többség nem 
javasolja az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet 
módosítását. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy hét közben maradjon a 22-ig tartó nyitva tartás, hét végén pedig 4 
óráig lehessenek nyitva a vendéglátó üzletek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 1 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem fogadja el a javaslatot.  
Tehát marad hatályban az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 8/2009.(III.27.) 
ör. rendelet, azon nem kívánnak változtatni. 
A polgármester a témát lezárja. 
 
Elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási irodavezető terjesztette a 
testület elé, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére, ha van kiegészítése az írásos anyaghoz 
akkor, azt tegye meg.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – az előterjesztésben leírta, hogy mi az oka a rendelet 
módosításának, amit nem kíván megismételni.   
Az előterjesztésben szerepel az uzsonna térítési díja, amely a rendelettervezetbe nem került 
bele. A Társulási Tanács ülésén elhangzott, hogy nincs minden telephelyen igény uzsonnára, 
ahol igény jelentkezik ott beszerzési áron lesz tovább számlázva.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatát.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság rendkívüli ülésén véleményezte az anyagot.  
A bizottság a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja 
a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi 
Bizottság javaslatát.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a 
rendelettervezetben 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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
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Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

14/2011.(IV.29.) önkormányzati rendeletét 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Gyuricza Máté műszaki 
ügyintéző terjesztette a testület elé, amely a köztemetőre vonatkozó fejlesztési tervről és a 
sírbolt  temetkezési helyek árának meghatározásáról szól.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a köztemető fejlesztési tervét 
elkészítették, amely 10 éves időszakra vonatkozóan határozza meg a fejlesztési célirányokat. 
Elsődlegesen a temetkezési helyek bővítése a fő feladat. 56 db sírbolthelyet alakítottak ki, 
amelyről a képviselő-testület már döntött, elkészítették ennek a kiosztási tervét, illetve 
mellékelték az értékesítésre vonatkozó szabályokat.  
Elmondja, hogy 10 db szarkofág megvalósítását tervezték.  
Az ügyintéző elmondja, hogy a megvalósításhoz a szarkofág elem gyártója a Csomiép Kft. 5 
db kettes elemet ajánlott fel bizományosi átadással, a termékért az értékesítést követően kell 
fizetni. 
A kettős szarkofág megvalósításának költsége 340 eFt, ez nagyságrendileg egyenértékű egy 
koporsós temetéssel és a ráemelt sírkő bekerülési költségével. A sírhalom megépítésének 
további költsége 160 eFt/elem + ÁFA, amelyet vagy az önkormányzatnak, vagy az 
üzemeltetőnek kell biztosítani. 
30 db urnafülke megvalósítása szerepel a tervben.  
További fő célként szerepel a katonasírok rendbetétele.   
A Képviselő-testület Kegyeleti Park létesítéséről döntött, amelynek megvalósításához tervek 
készítése szükséges.  
Célként jelölték meg a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, az új temetői részen aszfalt út 
építését. 
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottsági 
véleményt.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság a 
köztemetőről szóló 2011-2021. időszakra vonatkozó fejlesztési koncepciót elfogadásra 
javasolja a testület felé. 
A bizottság a rendelettervezetet is elfogadásra javasolja.  
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 bizottság ülésén a köztemetőről szóló fejlesztési tervet 
véleményezte, amelyet elfogadásra javasolnak. A rendelettervezetben foglaltakkal 
egyetértenek, a rendelet megalkotását javasolják.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a köztemető  2011-2021. évi időszakra vonatkozó fejlesztési tervet kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
168/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető 2011-2021. évi 
időszakra vonatkozó fejlesztési tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
Határidő:  folyamatosan 

 
(Az elfogadott fejlesztési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a köztemetőről szóló 10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával, 
mely szerint a kettős sírbolthely 18.624,- Ft/db, a négyes sírbolthely 40.740,- Ft/db kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
15/2011.(IV.29.) önkormányzati rendeletét 

a köztemetőről szóló 
10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé, amely az Általános Művelődési Központ Ványai 
Ambrus Általános Iskola Intézményegységének iskolai úszásoktatásával kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az ÁMK igazgatója benyújtotta 
megoldási javaslatát, melyet áttanulmányozva úgy gondolja az irodavezető, hogy az idei 
tanévből hátralévő idő az adatgyűjtés és felkészülés időszaka legyen, majd a 2011/2012-es 
tanévtől megfelelő órarend felállítása mellett kezdődjön el az iskolai úszásoktatás.  
A kiadásokat csökkenteni lehetne, ha nem két pedagógus foglalkozna a gyermekekkel, mivel 
egy osztályból jelentős számú tanuló tud már úszni. Így a kísérő minden további nélkül a 
pedagógus mellett egy pedagógus asszisztens is lehet, illetve a strandfürdő úszómestere 
felügyelni tudná a már úszni tudókat, míg a testnevelő tanár a fennmaradó tanulókat oktatná 
úszásra.  
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Az ÁMK igazgatója leírta azt is, hogy az alsó tagozatos tanulók közlekedtetésének biztosítása 
szintén az önkormányzat feladata.  
Megjegyzi, hogy a Vass-telepi iskolából a gyermekek informatika órára kerékpárral járnak be 
a központi iskolába, részükre sem igényeltek buszt.  
Úgy gondolja, hogy a gyermekek a strandra történő kijutását, illetve az iskolába történő 
visszajutását busz biztosítása nélkül is meg lehet oldani.  
A felmérést követően tudnak erről döntést hozni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottsági ülésen felmerült, ha a 
gyermekek autóbusszal járnak az úszásoktatásra, az mennyire szolgálja az egészségüket. 
Megállapították, hogy az anyagi vonzata sem kevés. 
A bizottság támogatja, hogy a 2011/2012-es tanévtől kezdődően az iskolai úszásoktatás 
bevezetésre kerüljön.  
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 bizottság is tárgyalta a témát, egyértelmű volt, hogy szükséges 
megvalósítani Dévaványán a gyermekek úszásoktatását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy levelében bemutatta, hogy 
milyen feltételek szükségesek az úszásoktatáshoz, valamint a költségeket, ha az idei évben 
még megszervezésre kerül az oktatás.  
20 gyermek vízben tartózkodásának felügyeletét 2 személynek kell ellátni.  
Elmondja, hogy a Vass-telepi iskolából a gyerekek valóban kerékpárral járnak be a 
számítástechnikai órákra, azt követően pedig testnevelés órájuk van. Megjegyzi, hogy az 
órarendet direkt így alakították ki.  
Elmondja, hogy a felső tagozatos tanulók részére is szeretnének úszást oktatni. 
Az alsó tagozaton az órákat tömbösíteni fogják, a felső tagozaton is keresik a megoldást.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szarka Andrea részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – tájékoztatásképpen elmondja, hogy sikeresen 
pályáztak az „Egészséges Életmód Programra”, amelynek keretében fognak Dévaványán 
úszásoktatást tartani a nyár folyamán.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola 
Intézményegységében a 2011/2012-es tanévtől az iskolai úszásoktatás bevezetésre kerüljön 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
169/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános 
Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében a 
2011/2012-es tanévtől bevezeti az iskolai úszásoktatást. 
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatónő 
Határidő:  2011. szeptember 1. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Hosszú Szilvia pályázatíró 
referens készítette, amely szabadtéri rendezvény eszközök beszerzésével kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési 
Egyesülethez benyújtott „Szabadtéri rendezvényeszközök beszerzése” című pályázatot a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásra érdemesnek ítélt.   
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.  
Az eszközök szállítására – helyi beszerzési eljárás keretében – három cégektől kértek 
árajánlatot. 
A megadott határidőig, 2011. április 18. 10 óráig két cég küldte meg árajánlatát az alábbi 
tartalommal:  

1) M-Ponyva Stúdió Bt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212. 
Ajánlati ár összesen (nettó):      5.590.000,- Ft 

 Eszközök paraméterei: 2 x 1 m-es pavilon helyett 2 x 2 m-es pavilont ajánlanak 
    A többi eszköz tekintetében igazodnak az árajánlatkérőhöz 

Szerkezet: Alumínium váz, ponyvafedéssel 
Elkészítési határidő: 30 nap 
Garancia: 2 év 
2) GEGE Hungary Kft. 2800 Tatabánya, Deák F. u. 29. 
Ajánlati ár összesen (nettó):      5.370.000,- Ft 
Eszközök paraméterei: igazodnak az árajánlatkérőhöz 
Szerkezet: Acél váz, ponyvafedéssel 
Elkészítési határidő: Egyeztetés szerint kb.25 nap 
Garancia: 1 év teljes körű garancia +1 év részgarancia 

 
A sátrak több, a térségben megrendezendő esemény kiszolgálására kerülnek beszerzésre, ezért 
fontos, hogy azok vázszerkezete könnyen szállítható és összeépíthető legyen. Véleményük 
szerint az M-Ponyva Stúdió Bt. alumínium vázszerkezetű sátrai ennek a célnak jobban 
megfelelnek. Ezen felül a nevezett árajánlatában a 2 x 1 m-es kiárusító pavilonok helyett 
ugyanolyan árban, minőségben és mennyiségben 2 x 2 m-es sátrak kiszállítását vállalta, 
melyek nagyobb méretüknek köszönhetően funkciójuknak jobban megfelelnek.  
az elmondottak alapján javasolják az M-Ponyva Stúdió Bt. 5.590.000,- Ft nettó összegű 
ajánlatát kiválasztani az eszközök beszerzésére vonatkozóan. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke képviselő – a bizottság egyetért azzal, hogy az M-
Ponyva Stúdió Bt. 5.590.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy az M-Ponyva Stúdió Bt. 5.590.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdessék 
ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
170/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szabadtéri 
rendezvényeszközök beszerzése” című pályázaton elnyert támogatásból 
rendezvényeszközök beszerzésére vonatkozóan – helyi beszerzési eljárás  
keretében – a beérkezett ajánlatok közül az M-Ponyva Stúdió Bt. (8600 Siófok, 
Bajcsy-Zs. u. 212.) 5.590.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 
 
 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel megkötendő 
szállítási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos, 2013. február 9. a projekt befejezésére  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés az Általános Művelődési 
Központ Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének könyvtárhasználati díjával 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy több mint 10 éve határozott a 
képviselő-testület a könyvtárhasználati díjról, amelynek összege 400,- Ft/év. 
Az intézmény a 2011. évi költségvetésének tervezése során a lehetséges bevételek körét 
száma vette, többek között a könyvtárhasználati díj megfizetéséből származó bevételek 
növekedésének lehetőségét. Ennek megfelelően a könyvtárhasználati díj összegét az alábbiak 
szerint javasolja módosítani: 

- Könyvtárhasználati díj mértéke 500,- Ft/év 
- Diák igazolvánnyal rendelkezőknek 250,- Ft/év 
- 16 év alatt, 70 év felett, könyvtári, közművelődési, múzeumi, levéltári dolgozóknak, 

pedagógusoknak ingyenes. 
Az irodavezető elmondja, hogy a könyvtárhasználók jogait és a könyvtárhasználat feltételeit a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény II. fejezete szabályozza. Többek között az említett törvény 56. § (4) 
bekezdése értelmében „A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj 
szedhető.”, valamint az 57. § (3) bekezdés alapján „A könyvtárhasználó által igénybe vehető 
szolgáltatások kört, az igénybevétel módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati 
szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.” 
Az elmondottak alapján javasolja a könyvtárhasználati díj összegének emelését és egyben a 
könyvtárhasználati szabályzat – mely az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 6. 
számú melléklete – megfelelő átdolgozását, aktualizálását. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére. 
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Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetért, mely szerint a Ladányi Mihály Könyvtárban a könyvtárhasználati díj 
500,- Ft/év, a diákigazolvánnyal rendelkezők esetében 250,- Ft/év összegben legyen 
meghatározva.   
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 bizottság szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt 
elfogadásra javasolja 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 a bizottsági javaslatokkal, mely szerint a könyvtárhasználati díj 500,- Ft/év, a 
diákigazolvánnyal rendelkezők esetében 250,- Ft/év összegben legyen meghatározva, 
valamint azzal, hogy az intézményegység aktualizálja a könyvtárhasználati szabályzatát kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
171/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységében fizetendő 
könyvtárhasználati díjat 500,- Ft/év, a diákigazolvánnyal rendelkezők esetében 250,- 
Ft/év összegben határozza meg.  
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Intézményegység aktualizálja a 
könyvtárhasználati szabályzatát és jóváhagyás végett nyújtsa be a májusi testületi 
ülésre. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ  
igazgatója 
Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 
intézményegység vezetője 

Határidő:  értelem szerint 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának a módosításával kapcsolatos.  
Az írásos előterjeszt Szarka Andrea igazgatási irodavezető készítette. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – az írásos előterjesztésben leírta, hogy milyen okok 
miatt szükséges az alapító okirat módosítása. 
Az irodavezető röviden összefoglalja a leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosításával egyetért. 
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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 a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításával szintén egyetért, azt elfogadásra 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 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 172/2011.(IV.28.) Kt.hat. 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, 88. § (1) bekezdés b) 
pontja, (2-4) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 10. § (10) bekezdése, valamint az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú 
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 135. § (5) és 
(9) bekezdései alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatlan 
időre alapított Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének 222/2010.(V.27.) Kt. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbi pontban módosítja: 

5. Alaptevékenysége:  
Szakágazat száma: 
841105  általános közigazgatás 
Alapvető szakfeladat száma: 
841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
Alkalmazandó szakfeladat számok: 
011100  Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag 

termesztése 
Kapacitásmutató:  bevont termőterület (ha) 
Teljesítménymutató:  elért termésátlag  
 

011300 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
Kapacitásmutató:  bevont termőterület (ha) 
Teljesítménymutató:  elért termésátlag  
 

012800 Fűszer-, aroma-, narkotikus gyógynövény termesztése 
Kapacitásmutató:  bevont termőterület (ha) 
Teljesítménymutató:  elért termésátlag  

 
014500 Juh, kecske tenyésztése 

Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága  
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014700 Baromfitenyésztés 

Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága  
 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t) 

412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
Teljesítménymutató: megépített hasznos alapterület (m2

 
) 

421100 Út, autópálya építése 
Teljesítménymutató: megépített útpálya, felújított burkolat/út 

hossza, mennyisége, ill. felülete (km, ill. 
m²) 
megépített kifutópálya hossza, felülete 
(m, ill. m²) 
megépített kerékpárút hossza (km) 

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
Teljesítménymutató: megépített vezeték hossza 

 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

Teljesítménymutató:  Üzemeltetett útpálya hossza (km, m²) 
Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km) 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos 

példányszám 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Feladatmutató:  lakóingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos 

alapterület (m²) 
  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Feladatmutató: ingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos 

alapterület (m²) 
 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 

Feladatmutató: ellátandó állatállomány nagysága 
Teljesítménymutató: beavatkozások száma 

 
811000 Építményüzemeltetés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
813000 Zöldterület-kezelés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 
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841112 Önkormányzati jogalkotás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841115 Önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841352 Mezőgazdasági támogatások  

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 
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841401  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 
Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke 

841402 Közvilágítás 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841902 Központi költségvetési befizetések 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
842531  A polgári védelem ágazati feladatai 

Teljesítménymutató: gyakorlatok száma 
 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

Feladatmutató: ár- és belvízveszéllyel érintett terület 
nagysága (ha) 

Teljesítménymutató: riasztások száma 
 

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 

Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 
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862101 Háziorvosi alapellátás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
  862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni: a balneoterápia keretén 
belül a termál gyógymedence, termál kádfürdő, súlyfürdő, 
szénsavas fürdő, víz alatti vízsugármasszás; a gyógymasszázs; 
általános fizio- és mozgásterápia, valamint gyógytorna 
feladatokat is. 
Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám 
Teljesítménymutató: lejelentett pontérték 

 
869041 Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
869042 Ifjúság - egészségügyi gondozás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatást kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők 
száma éves átlagban  

 
882111 Rendszeres szociális segély 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882112 Időskorúak járadéka 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
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 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultság megállapítását kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
pénzbeli ellátásban részesültek száma 
júliusban és novemberben 

 
882119 Óvodáztatási támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során az óvodáztatási támogatást 
kérelmezők száma  

Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban 
részesülők száma 

 
882122 Átmeneti segély 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882123 Temetési segély 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők 
száma 

 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
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 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882202 Közgyógyellátás 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882203 Köztemetés 

 Feladatmutató: köztemetési igények száma 
 
889935 Otthonteremtési támogatás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 

Feladatmutató:  a tárgyév során gyermektartásdíj 
megelőlegezését kérők száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj 
megelőlegezésben részesülők száma 

 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

 Feladatmutató: támogatást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg 

 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 

Teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma 
 
890443 Közmunka 

Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok 
száma 

 
890441 Közcélú foglalkoztatás 

Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok 
száma 

 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 

Feladatmutató:  a benyújtott és befogadott pályázatok 
száma, igényelt támogatási összeg, 

Teljesítménymutató:  a támogatásban részesülő szervezetek 
száma, egy szervezetre eső működési 
támogatás átlagos összege. 

 
890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

Feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok 
száma, igényelt támogatási összeg, 

Teljesítménymutató: a támogatásban részesülő szervezetek 
száma, egy programra eső támogatás 
átlagos összege. 

 
931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
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Feladatmutató:  létesítményt igénybe vevő személyek 
száma 

Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek 
száma 

 
931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
931301  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
960302 Köztemető- fenntartás és működtetés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
960400 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
6. Vállalkozási tevékenysége:  

682002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése  
Feladatmutató: ingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos 

alapterület (m2

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: A vállalkozási 
tevékenységből származó bevétel a költségvetés összes kiadásaihoz viszonyítva a 2 %-
os mértéket nem haladhatja meg. 

) 

 
10. Felügyeleti szer(vek) neve, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: 
Békés Megyei Kormányhivatal 
5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 
 

11. Típus szerinti besorolása: 
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az 
előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az 
üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, 
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hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai 
nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi 
információszolgáltatással összefüggő feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves 
költségvetés alapján folytatja. 
A kötelezően ellátandó feladatok során keletkező díjak beszedési rendjéről az 
önkormányzat által kiadott számviteli politika alapján gondoskodik.  
 
A - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott – a 
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodások alapján ellátja az önállóan működő Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény pénzügyi, gazdasági feladatait is. 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:  
A Polgármesteri Hivatal teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed 
valamennyi a hivatal rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra. 
 

17. Záró rendelkezések: 
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2011. május 1. 
A fentiekben nem részletezett kérdésekben a költségvetési szerv Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és 
kiegészíteni. Az alapító megbízza a szerv vezetőjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat elkészítésével, illetve módosításával.  
Az Alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2010.(V.27.) Kt. határozatával elfogadott 
Polgármesteri Hivatal Alapító okirata. 

 
Felelős: - 
Határidő: -  

 
 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra 
javasolja a testület felé a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén elfogadásra javasolja a testület felé a 
Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát a határozati 
javaslatban leírtak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
 173/2011.(IV.28.) Kt.hat. 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 87. § (1) bekezdése, 88. § (2)-(4) 
bekezdése, 90. §-a, 92. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Kormány rendelet 10. §, 12. §, 14. §, 15. § alapján Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozatlan időre alapított Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 
korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban 

 
f o g a d j a  e l :  

 
1. A költségvetési szerv neve: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 
2. Székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  

 
3. Telephelye: a költségvetési szervnek telephelye nincs. 

 
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott feladatokat.  
 

5. Alaptevékenysége:  
Szakágazat száma: 
841105  általános közigazgatás 
Alapvető szakfeladat száma: 
841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
Alkalmazandó szakfeladat számok: 
011100  Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag 

termesztése 
Kapacitásmutató:  bevont termőterület (ha) 
Teljesítménymutató:  elért termésátlag  
 

011300 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
Kapacitásmutató:  bevont termőterület (ha) 
Teljesítménymutató:  elért termésátlag  
 

012800 Fűszer-, aroma-, narkotikus gyógynövény termesztése 
Kapacitásmutató:  bevont termőterület (ha) 
Teljesítménymutató:  elért termésátlag  

 
014500 Juh, kecske tenyésztése 
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Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága  
 
014700 Baromfitenyésztés 

Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága  
 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t) 

412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
Teljesítménymutató: megépített hasznos alapterület (m2

 
) 

421100 Út, autópálya építése 
Teljesítménymutató: megépített útpálya, felújított burkolat/út 

hossza, mennyisége, ill. felülete (km, ill. 
m²) 
megépített kifutópálya hossza, felülete 
(m, ill. m²) 
megépített kerékpárút hossza (km) 

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
Teljesítménymutató: megépített vezeték hossza 

 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

Teljesítménymutató:  Üzemeltetett útpálya hossza (km, m²) 
Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km) 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos 

példányszám 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Feladatmutató:  lakóingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos 

alapterület (m²) 
  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Feladatmutató: ingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos 

alapterület (m²) 
 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 

Feladatmutató: ellátandó állatállomány nagysága 
Teljesítménymutató: beavatkozások száma 

 
811000 Építményüzemeltetés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
813000 Zöldterület-kezelés 

Feladatmutató:  - 
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Teljesítménymutató:  - 
 
841112 Önkormányzati jogalkotás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841115 Önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841352 Mezőgazdasági támogatások  

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 
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841401  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 
Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke 

841402 Közvilágítás 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841902 Központi költségvetési befizetések 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
842531  A polgári védelem ágazati feladatai 

Teljesítménymutató: gyakorlatok száma 
 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

Feladatmutató: ár- és belvízveszéllyel érintett terület 
nagysága (ha) 

Teljesítménymutató: riasztások száma 
 

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 

Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 



 45 

 
862101 Háziorvosi alapellátás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
  862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni: a balneoterápia keretén 
belül a termál gyógymedence, termál kádfürdő, súlyfürdő, 
szénsavas fürdő, víz alatti vízsugármasszás; a gyógymasszázs; 
általános fizio- és mozgásterápia, valamint gyógytorna 
feladatokat is. 
Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám 
Teljesítménymutató: lejelentett pontérték 

 
869041 Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
869042 Ifjúság - egészségügyi gondozás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatást kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők 
száma éves átlagban  

 
882111 Rendszeres szociális segély 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882112 Időskorúak járadéka 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
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 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultság megállapítását kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
pénzbeli ellátásban részesültek száma 
júliusban és novemberben 

 
882119 Óvodáztatási támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során az óvodáztatási támogatást 
kérelmezők száma  

Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban 
részesülők száma 

 
882122 Átmeneti segély 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882123 Temetési segély 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők 
száma 

 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
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 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882202 Közgyógyellátás 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882203 Köztemetés 

 Feladatmutató: köztemetési igények száma 
 
889935 Otthonteremtési támogatás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 

Feladatmutató:  a tárgyév során gyermektartásdíj 
megelőlegezését kérők száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj 
megelőlegezésben részesülők száma 

 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

 Feladatmutató: támogatást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg 

 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 

Teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma 
 
890443 Közmunka 

Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok 
száma 

 
890441 Közcélú foglalkoztatás 

Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok 
száma 

 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 

Feladatmutató:  a benyújtott és befogadott pályázatok 
száma, igényelt támogatási összeg, 

Teljesítménymutató:  a támogatásban részesülő szervezetek 
száma, egy szervezetre eső működési 
támogatás átlagos összege. 

 
890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

Feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok 
száma, igényelt támogatási összeg, 

Teljesítménymutató: a támogatásban részesülő szervezetek 
száma, egy programra eső támogatás 
átlagos összege. 

 
931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
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Feladatmutató:  létesítményt igénybe vevő személyek 
száma 

Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek 
száma 

 
931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
931301  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
960302 Köztemető- fenntartás és működtetés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
960400 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
6. Vállalkozási tevékenysége:  

682002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése  
Feladatmutató: ingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos 

alapterület (m2

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: A vállalkozási 
tevékenységből származó bevétel a költségvetés összes kiadásaihoz viszonyítva a 2 %-
os mértéket nem haladhatja meg. 

) 

 
7. Illetékessége: 

a) Dévaványa Város közigazgatási területe 
b) a kiemelt építéshatóságok tekintetében a 343/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet 

1./A mellékletében megjelölt települések közigazgatási területe, 
c) a gyámhatósági eljárás során a 331/2006. (XII. 23. ) Korm. rendelet 

mellékletében megjelölt települések közigazgatási területe, 
d) az okmányirodai eljárás során a 256/2000. (XII. 26. ) Korm. rendelet 

mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe. 
7.1. Működési köre a Strandfürdő és Gyógyászat tekintetében: Dévaványa, Ecsegfalva, 

Körösladány, Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat. 
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8. Irányító szerv neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

9. Alapítói jogokkal felruházott  irányító szerv neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

10. Felügyeleti szer(vek) neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: 
Békés Megyei Kormányhivatal 
5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 
 

11. Típus szerinti besorolása: 
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az 
előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az 
üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, 
hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai 
nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi 
információszolgáltatással összefüggő feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves 
költségvetés alapján folytatja. 
A kötelezően ellátandó feladatok során keletkező díjak beszedési rendjéről az 
önkormányzat által kiadott számviteli politika alapján gondoskodik.  
 
A - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott – a 
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodások alapján ellátja az önállóan működő Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény pénzügyi, gazdasági feladatait is. 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:  
A Polgármesteri Hivatal teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed 
valamennyi a hivatal rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra. 
 

12. Vezetőjének kinevezési rendje: 
A polgármesteri hivatal vezetője a jegyző. Kinevezésének rendje a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése szerint: a 
képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A 
jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Dévaványa város polgármestere 
gyakorolja. 
 
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
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foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó.  
 

14. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: a jegyző. 
 
15. Számlavezetés: A Polgármesteri Hivatal önálló bankszámlával rendelkezik. Ellátja a 

helyi önkormányzati kincstári gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 
 

16. A feladatellátást szolgáló vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:  
A feladatok ellátásához a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll a Képviselő-testület 
által rábízott székhelyen lévő épület ingatlan, valamint a hivatal leltár szerint 
nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök. 

A hivatal használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát képező 
ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű 
használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. 
Az önkormányzat tulajdonában és a hivatal használatában lévő vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen vagyontárgyak 
elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozásában 
az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak megfelelően – az 
alapfeladat ellátása sérelme nélkül - az önkormányzat mindenkor hatályos, az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 
az alapító dönt. 
A hivatal a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott időtartamra bérletbe 
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a hivatalban 
folyó munkát.  
Amennyiben a vagyonrendelet erről nem rendelkezik, akkor a hivatal használatában 
lévő ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának 
maximált időtartama 1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 

 
17. Záró rendelkezések: 

Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2011. május 1. 
A fentiekben nem részletezett kérdésekben a költségvetési szerv Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és 
kiegészíteni. Az alapító megbízza a szerv vezetőjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat elkészítésével, illetve módosításával.  
Az Alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2010.(V.27.) Kt. határozatával elfogadott 
Polgármesteri Hivatal Alapító okirata. 

 
Felelős: - 
Határidő: -  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Sportegyesület elnöksége kezdeményezéssel 
fordult a testülethez többcélú sportlétesítmény építése tárgyában. A Pénzügyi Bizottság keddi 
ülésén, az Oktatási Bizottság pedig szerdai ülésén foglalkozott a témával.  
A birkózó szakosztály az edzésmunka erősítése és más teremben végezhető sportágak karate, 
tollaslabda, torna, fitnesz jellegű foglalkoztatás céljából kezdeményezi a sportlétesítmény 
megvalósítását.  
A polgármester elmondja, hogy a LEADER-IV. tengely pályázati tervezetben látható 
civilszervezetek ilyen jellegű támogatása.  
Az önkormányzat pályázatot nem nyújthat be erre a célra, a Sportegyesület, mint pályázó 
megfelel a feltételeknek. A pályázati kiírás megjelenése előtt erre készülni kell.  
Az előterjesztésből látható, hogy a pályázatot a Sportegyesület nyújtaná be, az ezzel járó teher 
az önkormányzaté lenne. 
A cél megvalósításához az önkormányzatnak kellene biztosítani az építéshez szükséges 
ingatlanrészt, a tervezést, a pályázatkészítést, elnyert pályázat esetén önerő és áfa biztosítását 
és a projektmenedzselést. 
A polgármestert megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy tájékoztassa a 
jelenlévőket arról, ha pozitív döntést hoznak az milyen terhet ró az önkormányzatra.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Sportegyesület kért árajánlatot egy 
acélszerkezetű létesítményre. Megjegyzi, hogy az acélszerkezetű építmény a legalacsonyabb 
költségből kivitelezhető a mai árak mellett. A sportegyesület kérelmében egy 400 m2

Az irodavezető a sportegyesület ülésére írt ezzel kapcsolatban egy tájékoztatót az építési 
jogszabályok figyelembevételével.  

-es külön 
nemű szociális blokkal ellátott birkózócsarnok létesítéséről volt szó.  

Elmondja, hogy a sportegyesület képviselőivel megnézték a Karcagi Sportegyesült Birkózó 
Szakosztályának könnyűszerkezetes épületét, amelyet egy magánszemély vállalkozó saját 
költségén építtetett és üzemeltet jelenleg is.  
Röviden szól arról, hogy a csarnok egy belterületi lakóingatlanon épült meg, valamint arról is, 
hogy milyen technológiával.  
Az irodavezető szól arról is lényeges kérdés az, hogy mint minden idegen településen létesült 
épület, építmény helyben történő adaptálásakor, hogy ezt az épületet nem lehet átvenni egy az 
egyben, mivel a mintaépület építési kora óta eltelt műszaki, jogi és pénzügyi előírások és 
lehetőségek jelentősen megváltoztak.  
A szakosztály az elnökségi ülést követően azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 
az első kérelmükben szereplő a 400 m2

Az irodavezető megjegyzi, hogy ötlet jól hangzik.  

-es csarnok alapterületét 50 %-os csökkentéssel és a 
vizesblokk építése nélkül kérnék figyelembe venni. Szeretnék a meglévő sportöltöző 
vizesblokk és öltöző részét igénybe venni, amivel jelentős építési költséget lehetne 
megtakarítani, valamint a fenntartási költségben is jelentkezne. 

Az irodavezető a legnagyobb problémát abban látja, és építészként elképzelhetetlennek tartja 
azt, hogy az új sportöltöző és új fürdő portaépület hagyományos anyagokból és 
szerkezetekből épült épületei közé beépítsenek egy acélvázas csarnokot, amelynek külső 
térelhatárolása hőszigetelt szendvicspanel. Mindez településképileg és utcaképileg 
megvalósíthatatlan. Nincs az országban olyan építész, aki ezt szakmailag vállalná - itt 
elsősorban nem a vázszerkezetre gondolok, hanem a külső térelhatárolásra -. Ha viszont külső 
megjelenésében igazodnának a két szomszédos épülethez, az viszont jelentős építési költség 
növekménnyel járna, hiszen a 2010. évben kiadott építőipari költségbecslési segédlet alapján 
egy előregyártott könnyűszerkezetes csarnok hőszigetelés nélküli kivitelben szerkezetépítési 
és szakipari munkáinak költsége 55-62.000,- Ft/m2, míg a hagyományos tégla falazatú, de 
hőszigetelt tetőpanellal fedett épület költsége 110.000,- Ft/m2. A helyi viszonyokat 
figyelembe véve ezért írták a Sportegyesület részére készített tájékoztatóban 65-70.000,- 
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Ft/m2

Elmondja, ha ragaszkodnak a sportöltöző melletti területhez, akkor egy olyan vázlattervet 
kellene elkészíteni, amely anyaghasználatban, szerkezetben igazodik a meglévő épületekhez, 
és erre vonatkozóan kellene költségbecslést készíteni.  

-es fajlagos megvalósítási költséget, melyhez továbbra is hozzá kell számítani a 
felmerülő járulékos költségeket úgy mint engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének, a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításának, a műszaki ellenőrök biztosításának, a PR 
tevékenységnek és a könyvvizsgálatnak a költségei stb. 

Ha egy acélvázas csarnok építése mellett döntenek, akkor másik helyet kell keresni erre a 
célra. Megjegyzi, hogy más területen vizes blokk és öltöző nem biztosított, amelyhez hozzá 
lehetne csatolni.  
Az irodavezető elmondja, a bizottsági üléseken vállalta, hogy a májusi testületi ülésekre készít 
egy vázlattervet, amely bemutatja, hogyan lehetne a sportöltöző épület kereszttengelyének 
meghosszabbításával az épület elé elhelyezni egy olyan sportteret, amelyet összekötnének egy 
nyaktaggal. Ez esetben lehetne használni a sportöltözőt és az ott lévő vizesblokkot. Elmondja 
még, hogy a nyaktag környékét egy WC csoporttal kellene kiegészíteni a szülők, illetve a 
látogatók részére. A vázlattervhez készítene egy költségbecslést is. Ezt követően lehetne 
keresni a megvalósításhoz szükséges forrásokat. 
Pap Tibor polgármester – meglátása, ha a sportlétesítmény megvalósítása mellett döntenek, 
akkor valamilyen fejlesztést el kell hagyni. Megjegyzi, hogy már eddig is hagytak el 
fejlesztéseket, valamint volt olyan pályázat, amit önerő hiánya miatt nem nyújtottak be.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.   
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen a 
téma vitát váltott ki.  
Az irodavezető két alternatívát ismertetett, amelyek közül a környezetbe illő épület 
megvalósítása sokkal költségesebb, mint egy könnyűszerkezetes épületé.     
A bizottság javaslata, hogy az irodavezető készítsen az elhangzott mindkét alternatívára 
vonatkozóan vázlattervet a májusi testületi ülésre. Véleményük szerint a pályázati kiírása elő 
kell készülni.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági javaslatot.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen szintén vita alakult ki a birkózócsarnok 
létesítésével kapcsolatban.  
A bizottság javaslata, hogy a vázlatterveket az irodavezető készítse el a soron következő 
ülésre. Megjegyzi, hogy az irodavezető ezt vállalta.  
A bizottság elnökének saját véleménye, az önkormányzat anyagi helyzete nem engedheti meg, 
hogy ilyen célra fordítsanak pénzt, amikor szociális-, oktatási területről vonnak el forrásokat.  
El kell gondolkodni a fontossági sorrenden. Személy szerint ezen cél megvalósítását nem 
támogatja, mivel más területről kellene a forrást elvonni. 
Meglátása szerint a többfunkciós városi sportcsarnok létesítését kellene támogatni a jövőben.  
Megjegyzi, hogy jelenleg biztosított a birkózók részére az edzés lehetősége. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, ha szabad utat engednek a megvalósításnak, akkor el 
kell dönteni, hogy a szükséges forrást miből tudják biztosítani.   
A polgármester elmondja, ha 100 %-os a támogatás mértéke, akkor is jelentős forrást kell 
hozzá biztosítani az áfa és a nem támogatott költségek miatt. Meglátása, hogy az elnyerhető 
12 millió forintból nem lehet megvalósítani a csarnokot.  
Az egyesület részére a szükséges forrást át kell utalni, mivel az önkormányzat nem pályázhat 
erre a célra, az sem biztos, hogy a pályázati feltételek ezt a megvalósítási formát lehetővé 
teszik.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
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Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy az elmúlt héten volt a Leaderes pályázatok 
célterületének az egyeztetése. A képviselő elmondja, hogy erre a célterültre 23 millió forint 
van biztosítva két kistérség területére. A civilszervezetek 100 %-os támogatásra pályázhatnak. 
Sikeres pályázat esetén előfinanszírozásról van szó, egy pályázat esetén egy éven belül két 
alkalommal lehet visszaigényléssel élni, két pályázat esetén pedig két év alatt négy 
alkalommal. 
Elmondja, ha az egyesület pályázik, akkor 100 %-os a támogatás mértéke, ha az 
önkormányzat, akkor a 25 %-os áfát biztosítani kell. Az utóbbi esetben együttműködési 
megállapodás kötésére lesz szükség, át kell adni a civilszervezet használatába az épületet, öt 
éves működtetést, fenntartást kell biztosítani. A pályázati kiírás a nyár folyamán fog 
megjelenni, amelynek benyújtására 30 napos határidőt szoktak meghatározni, amely idő egy 
ilyen épület megterveztetéséhez nem elegendő. Az elmondottak miatt került ilyen hamar 
testület elé a téma.  
Elmondja még, ha a pályázat benyújtásra került és sikeres lesz, annak előfinanszírozási terhe a 
jövő évi költségvetést fogja terhelni.  
Tájékoztatásképpen ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat.  
Megadja a szót Polyák Mihály a Dévaványai Sportegyesület elnöke részére.  
Polyák Mihály a Dévaványai Sportegyesület elnöke – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Elmondja, ha a létesítmény megvalósul azt nem csak a birkózók használnák. Pályázat 
benyújtása esetén reális esélyt látnak a létesítmény megvalósítására. Elmondja, hogy az 
egyesületnek vagyona nincs, minden az önkormányzaté. Megjegyzi, hogy nem az egyesület 
számára, hanem a városnak építenék a csarnokot. A költségek csökkentése miatt javasolták, 
hogy a Seres István Sporttelep öltöző épülete mellett valósuljon meg a létesítmény. Nem 
ismerik a pályázati kiírást, így a költségeket sem. A képviselő-testület állásfoglalását kérik ez 
ügyben.  
Elmondja, hogy a birkózók nagyon szép eredményeket értek el. A birkózásnak Dévaványán 
volt múltja, van jelene és bíznak benne, hogy jövője is lesz.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Polyák Mihálynak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – elmondja, hogy Karcagon látta a birkózók számára épített 
könnyűszerkezetes épületet, dicséretes dolog, amit a vállalkozó tett. Sajnos Dévaványán nincs 
ilyen vállalkozó, aki a megvalósítást felvállalná.  
Kérdése, hogy a KTSZ-nél lebontott színek alkalmasak lennének-e ezen építmény 
megvalósítására? 
A megvalósítást lakossági összefogással és szponzori segítséggel meg lehetne oldani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy uniós pályázatnál használt, bontott anyagot nem 
lehet felhasználni.  
Kiss Károly képviselő – véleménye, hogy az ügyet nem kell elvetni.  
El kell dönteni, hogy hol kerüljön megvalósításra a csarnok, támogatókat kell keresni. 
Látható, hogy az önkormányzat ezt saját erőből nem tudja finanszírozni.  
Jó ötletnek tarja Dékány József képviselő felvetését, mely szerint a bontott vasvázas színekből 
építsék meg a csarnokot, meg kell vizsgálni ennek lehetőségét.   
A megoldást keresni kell. Elismerik, hogy szép eredményeket értek el a birkózók. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy ezek a színek erre a célra kicsik, 
amelyeket toldani nem lehet.  
Pap Tibor polgármester – már elmondta, hogy új épület létesítésénél bontott anyagot nem 
lehet felhasználni, csak régi bővítésénél. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.   
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a májusi testületi ülésre készüljön két 
alternatíva a birkózócsarnok megvalósítása tekintetében a várható beruházási 
költségbecsléssel kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
 174/2011.(IV.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Sportegyesület 
Elnöksége által benyújtott többcélú sportlétesítmény létrehozására irányuló 
kérelmének elbírálásához úgy dönt, hogy készüljenek vázlattervek a várható 
beruházási költségek bemutatásával az alábbiak szerint: 
 
- Az első változat a Seres István Sporttelep sportöltőző épülete előtti területre 

kerüljön tervezésre, ahhoz illő szerkezet- és anyagválasztással.  
- A második változat a műszaki iroda által javasolt kevésbé frekventáltabb helyre 

készüljön acélvázas szerkezettel, szendvicspanel térelhatárolással.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatban foglaltak 
teljesítésével.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  2011. május 26. 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szűcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezető terjesztette a testület elé, amely az ORGANOFERM Kft. 
vagyonkezelési szerződésből adódó értékcsökkenési leírás ügye. 
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzata és az ORGANOFERM Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés 
adatszolgáltatásával, annak nem teljesítésével már foglalkozott a Képviselő-testület. Az 
előterjesztésében leírta, hogy 2011. április 19-én egyeztetésre került sor, mivel a 
vagyonkezelésből adódó amortizáció elszámolását a Kft. könyvvizsgálója tévesen értelmezte. 
Az irodavezető elmondja, hogy a vagyonkezelési szerződés a vagyon védelmét szolgálja a 
tulajdonjog megtartása mellett, úgy hogy a vagyonkezelő az elszámolt értékcsökkenést 
köteles a vagyon visszapótlására fordítani és vagyonkezelési díjfizetésre nem kötelezett. 
Ebben az esetben a vagyonkezelési szerződés díja az amortizáció összegével azonosan lett 
kialakítva, amiből adódóan a Vagyonkezelőt kétszeres költség terheli, amit ez a vállalkozás a 
jövedelmezőségei tekintetében nem tud biztosítani. 
Ahhoz, hogy december 31-én az amortizáció azonos legyen mindkét könyvben az a javaslat 
született az egyeztetés során, hogy a 2008. szeptember 22-én létrejött vagyonkezelési 
szerződés szerint 2008. szeptember 22-től, 2009. és 2010. évre vonatkozóan a Kft. 



 55 

vagyonkezelési díjat megfizette, így erre az időszakra az értékcsökkenés vonatkozásában az 
önkormányzatnak követelése nincs.  
Az értékcsökkenés azonos összegével megegyező értékpótlási kötelezettségnek a Kft. fenti 
időszakra eleget tett.  
Az irodavezető elmondja, hogy az elmaradt vagyonkezelési díj közjegyzői okiratban van 
foglalva, amelyet folyamatosan törleszt a Kft.  Elmondja, hogy az önkormányzatot hátrány 
ebben a tekintetben nem éri.  
A 2011-es évre már ez nem vonatkozik, az külön tárgyalást fog képezni.  
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
Az a javaslat, hogy az irodavezető által elmondottakat fogadják el, és 2011. évre vonatkozóan 
pedig a Kft. küldeni fogja az értékcsökkenési leírásra vonatkozó szabályzatát, amelyet 
figyelembe fognak venni az önkormányzat szabályzatában, ha az elfogadható lesz. Ez egy 
újabb tárgyalás kérdése. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy mondja el a bizottsági véleményt.   
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén 
tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértenek. Megjegyzi, hogy 
ez egy speciális terület.    
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Kft. és az önkormányzat könyvvizsgálója 
egyeztetett ez ügyben. Korábbi vagyonkezelőnél – Faun Kft-nél – ilyen probléma nem volt, a 
megállapodásban foglaltakat alkalmazták. Az Organoferm Kft.-vel kötött megállapodás során 
ez nem lett módosítva. Elmondja, mivel nem lesz ilyen magas a bérleti díj, nézni kell hogy az 
amortizációs költségek hogyan és milyen módon lesznek a Kft-nél megképezve, tartalékba 
helyezve és el kell számolniuk, hogy ebből mit és hogyan tettek rendbe a gépeken.  
A polgármester megadja a szót Dr. Kulcsár László ügyvéd részére.  
Dr. Kulcsár László ügyvéd – elmondja, hogy ez ügyben nem tud jogi állásfoglalást tenni, az 
anyagot részleteiben ismernie kellene. Véleménye szerint könyvvizsgálói szakértő bevonását 
kellene alkalmazni.  
Javasolja, hogy a mai ülésen ne hozzanak döntést ez ügyben. Az iratanyagot átfogja tekinteni 
és azt követően tud javaslatot tenni. 
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy a következő testületi ülésen hozzanak döntést ez 
ügyben, az ügyvéd úr állásfoglalását megismerését követően.  
 
A polgármester megkéri Feke László műszaki irodavezetőt, hogy adjon rövid tájékoztatást a 
„Dévaványa város csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése belterületen 22 utcában” című 
projekt kivitelezésének állásáról, valamint a „Dévaványa szennyvízcsatornázása” 8-10. sz. 
öblözet munkálatainak állásáról. 
Javasolja, a májusi testületi ülésen egy helyszíni bejárás keretében tekintsék meg hogyan 
halad a beruházás.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítésére vonatkozóan a Békés Drén Kft-vel a szerződés 2010. november 15-én kötötték 
meg. Az elmúlt évben nem kezdődött el a kivitelezés, mivel az időjárás azt nem tette lehetővé.  
2011. tavaszán a munka elkezdődött. A szerződésben foglalt teljesítési határidő 2011. 
november 15. Az irodavezető elmondja, hogy hét részszámlázási és egy végszámlázási 
lehetősége van a kivitelezőnek. A munkálatokkal az ütemezésnek megfelelően haladnak. 
Röviden szól arról, hogy jelenleg mely utcákban folyik a kivitelezés.  
Elmondja, hogy a csapadékvíz beruházásnál a 25 %-os készültségi fokhoz értek el.  
A lakosságtól panasz a munkálatok végzésével kapcsolatban nem érkezett.  
A műszaki ellenőrzések során kisebb észrevételek merültek fel. Megjegyzi, hogy műszaki 
ellenőrzésre heti két alkalommal kerül sor.  
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Elmondja, hogy heti két alkalommal történik egyeztetés a kivitelezőkkel és mind két 
kivitelezés ellenőrzik.  
Az elmúlt hét folyamán az alvállalkozókat behívták egy koordinációs megbeszélésre, hogy 
személyesen hallják az elvárásokat.  
A csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatban röviden ennyit kívánt elmondani. 
A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás meg lett 
támadva, így nem tudtak nyertest hirdetni.  
2011. február 18-án került megkötésre a „B-O 2010” Konzorciummal a szerződés. 
Elmondja, hogy a nyertes ajánlatában 175 napban adta meg a teljesítési határidőt, amely igen 
nagy feszített munkatempót eredményez.  
Az időjárás a munkakezdésnek nem igazán kedvezett. A kivitelezőnek sok papírmunkát 
kellett ahhoz elvégeznie, hogy fizikai munkát megkezdhesse. A mérnök a munkakezdés 
jelentését április 5-én tudta kiadni, így a kivitelező igen értékes időt vesztett. A 175 napban 
volt értelmezési hiba, az irodavezető álláspontja igazolódott be, hogy a 175 napot a szerződés 
aláírásának napjától kell számolni. Elmondja, hogy a beruházás azon részének augusztus 12-
re el kell készülni, amely a közbeszerzési eljárás műszaki tartalma. Az öblözetben 351 
ingatlanra kerül bekötésre a csonk.  
Ahol a munkálatok folynak, ott minden ingatlanra beteszik a bekötővezetéket. 
Az irodavezető elmondja, hogy több brigád dolgozik a munkaterületen. 
Elmondja, hogy arra törekszenek a műszaki ellenőrrel, hogy minden előírást betartassanak.  
A lakosság részéről ez esetben sem érkezett kifogás.  
Kérték, hogy a napi munka befejezte után a nyitva maradt árokszakaszok legyenek 
elhatárolva, hogy baleset ne történhessen.  
Az irodavezető röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek a tájékoztatást.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy a kivitelezési munkálatokban dévaványai 
alvállalkozók dolgoznak-e? 
Feke László műszaki irodavezető – a képviselő kérdésre elmondja, hogy a kivitelezésben 
közreműködnek dévaványai alvállalkozók. 
Elmondja, hogy még lesznek újabb brigádok, mivel a határidőt tartani kell.  
Elmondja azt is, hogy naponta feszített munkatempóval 15-17 m gerincvezetéket lehet 
lefektetni. A területen 8 km gerincvezetéket kell lefektetni.  
Mindenki arra törekszik, hogy a beruházás határidőre elkészüljön.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a munkaterületen több olyan ingatlan van, 
amelyik el van választva egy munkaárokkal, így azt nem lehet megközelíteni. Megjegyzi, ha 
netalán mentőre van szükség az sem tudja az adott ingatlan megközelíteni. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a szennyvíztengely többnyire az út 
közepén létesítik amiatt, hogy a jobbra, illetve a balra lévő bekötővezetékek egyforma 
távolságra essenek. Elmondja, hogy műszak végeztével gerincvezeték nem maradhat nyitva 
csak abban az esetben, ha előre nem látható dolog történik. A vákum szivattyúnál 15-20 cm-
es kis gödör marad nyitva. 
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a kivitelező részére a téglagyár területéből adtak 
bérbe tárolási célra. Megjegyzi, hogy az állapotok ott kaotikusak.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a mai nap folyamán beszélt a 
főépítésvezetővel és kérte, hogy a depóniákat tolassa össze frakcióként. Bízik benne, hogy ez 
már teljesítve van.  
Az irodavezető elmondja, hogy jó kapcsolat a kivitelezés valamennyi résztvevőjével.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
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Kiss Károly képviselő – a csapadékvíz elvezetés megvalósítása területén lakók kérdése, hogy 
ugyanolyan bejárót állítanak vissza, mint korábban volt? 
Látható, hogy a tűzcsapok a településen ki lettek cserélve, amit pozitívan értékel.  
Kérdése, hogy a korábban említett vízvételi helyre vízóra lett-e felszerelve, mivel onnan 
folyamatosan hordják a vizet? 
Elmondja, hogy egy bevásárlóközpont érdeklődik a tüzéppel szemben lévő terület után. A 
holnapi napon fog találkozni a tervezővel és jó lenne, ha tudna számára tájékoztatást adni az 
ár vonatkozásában.   
Pap Tibor polgármester – a képviselő harmadik felvetésére elmondja, hogy az ingatlan 
korábban fel volt értékelve, amelyben szerepelt a Deák F. u. 2. szám alatti épület szanálása. 
Tudni kell azt is, hogy elegendő a ligetes terület, vagy attól nagyobbra van szükségük, ezek 
ismeretében tudnak tájékoztatást adni.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy 1 hektáros terület áll rendelkezésre az 
említett épületeket is beleszámítva. A költségnél figyelembe kell venni, hogy öt olyan 
komfortfokozatú lakást kell biztosítani (vásárolni) az ott lakók részére. Az önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, értékesítés esetén ingatlan forgalmi értékbecslővel 
felértékelést kell készíttetni.  
Az irodavezető elmondja mindkét beruházás esetében a kivitelezési munka megkezdése előtt 
elsődleges feladat volt, hogy digitális fényképfelvételeket kellett készíteni, tartalomjegyzékkel 
dokumentálva nem csak a nyomvonalról, hanem az ott lévő ingatlanok homlokzatáról, 
kerítéséről, bejárójáról. A munka megkezdése előtti színvonalú járdát, bejárót stb. kell 
visszaállítani a munkabefejezését követően.  
Az irodavezetőnek nincs tudomása arról, hogy a vízmű-teleppel szemben lévő vízvételi helyre 
a Vízművek szerelt-e fel mérőórát. A jövő hét folyamán ennek utána fog járni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a zárt ülés megkezdése előtt van-e még valakinek bejelentése? 
A polgármester megadja szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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 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. 
Az alpolgármester elmondja, hogy az előkészítő munkálatok elkezdődtek. Az összegyűjtött 
hulladékot még most a kecskeméti telephelyre szállítják.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
kitüntetési ügyek, önkormányzati hatósági ügyek és állásfoglalást igénylő személyi ügyek 
elbírálásának érdekében. 
 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
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A zárt ülés anyaga az I-3/17-3/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-12. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1930

 
 órakor bezárja.  

 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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