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    Feke László műszaki irodavető    
     

Jegyzőkönyvvezető:
 

  Fülemenné Nagy Katalin  

Meghívottak:

 

 Valánszki Róbert aljegyző, Szűcsné Horváht Margit gazdálkodási irodavezető, 
Dr. Kulcsár László ügyvéd, 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, Lengyel László műszaki ügyintéző.  

A polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen a megjelenteket.  
A polgármester elmondja, hogy Földi Imre képviselő és Nyuzó Marietta képviselő a mai 
ülésen más egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 7 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. A X. Dévaványai Dobfesztivál engedélyeztetése és megrendezése érdekében 
felmerülő költségekről tájékoztató 
Előadó:

 
  Balogh Csilla jegyző 

2. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázat benyújtásáról 
döntéshozatal 
Előadó:

 
  Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

3. A polgármesteri hivatal ingatlanának őrzés-védelme 
Előadó:

 
  Feke László műszaki irodavezető  

4. 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 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 

   182/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május 17-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. A X. Dévaványai Dobfesztivál engedélyeztetése és megrendezése érdekében 

felmerülő költségekről tájékoztató 
Előadó:

 
  Balogh Csilla jegyző 

2. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázat benyújtásáról 
döntéshozatal 
Előadó:

 
  Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

3. A polgármesteri hivatal ingatlanának őrzés-védelme 
Előadó:

 
  Feke László műszaki irodavezető  

4. Bejelentések. 
 
 

 
1. Napirendi pont 

Pap Tibor

A polgármester elmondja, döntést kell hozni a testületnek az ügyben, hogy fel kívánják-e 
vállalni a fesztivál megrendezését, ha igen, akkor milyen módon, a szükséges forrást miből 
biztosítják stb.  

 polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a X. 
Dévaványai Dobfesztivál engedélyeztetése és megrendezése érdekében felmerülő 
költségekről szóló tájékoztató megvitatása.  

A napirendhez Balogh Csilla jegyző készített előterjesztést, valamint a Dobfesztivál 
Egyesülettől a mai napon érkezett egy anyag, amelyet a jelenlévők megkaptak.  
A polgármester elmondja, hogy 2011. május 16-án az Egyesület rendkívüli közgyűlést tartott, 
ahol elnöki tisztéről Kónya András lemondott, a megválasztott új elnök Zsarnai Gábor lett. Az 
Egyesület alelnöki tisztéről lemondott Jakus Gábor, a megválasztott új egyesületi alelnök 
Mészáros Viktor lett.  
A polgármester elmondja, hogy az Artisjus Jogvédő Egyesület 500.000,- Ft-ot követel az 
egyesülettől az elmúlt évek dobfesztiváljai után, amelyről bírósági döntés van.  
A polgármester elmondja, az egyesület közgyűlésén elhangzott hogyan képzelik az 
együttműködést az önkormányzattal, ami az írásos anyagban az elhangzottaktól eltérő. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – az előterjesztésében is leírta, hogy 2011. május 12-én tartott 
informális megbeszélésen egyeztették a megrendezés lehetőségét. 
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Számba vették, hogy hol, milyen területen, mekkora területnagysággal lehet megvalósítani a 
dobfesztivált úgy, hogy az előírásoknak is megfeleljenek. Figyelembe vették, hogy ki lehet a 
rendezvény felelős rendezvényszervezője, erre vonatkozóan a kormányhivataltól kértek 
állásfoglalást.  
A jegyző elmondja, hogy az önkormányzat intézményeinél egyedül Erdeiné Mucsi Márta 
rendelkezik megfelelő szakképesítéssel. 
Az előterjesztésben kiemelte, hogy a rendezvény szervezője első számú felelősként felel a 
rendezvény megtartásának biztonságáért, rendjéért, és a kormányrendeletben foglalt előírások 
betartásáért.  
A rendezvény engedélyeztetési eljárása és megtartása során a zenés, táncos rendezvények 
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell 
eljárni. Az engedélyeztetési eljárást a Békés Megyei Kormányhivatal által kijelölt jegyző 
fogja lefolytatni, mivel a Ket. alapján az engedélyezési eljárásból a jegyzőnek kizárását kérni 
kell. 
Felsorolásra került az előterjesztésben az is, hogy a rendezvény megtartására vonatkozó 
kérelemben miket kell megjelölni, a kérelemhez milyen terveket, szabályzatokat, 
nyilatkozatot, illetékbélyeget kell mellékelni.  
A jegyző elmondja, hogy zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és 
a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú 
biztonsági személyzet végzi. (1.000 főig 10 fő biztonsági személyzet szükséges, a felett 100 
főként újabb 1 fő biztonsági személyzet.)  
A biztonsági személyzet biztosítása érdekében a szolgáltatást végzővel megállapodást kell 
kötni, amely megállapodásban ki kell térni arra, hogy a biztonsági szolgálat a biztonsági 
személyzetet a résztvevők mindenkori létszámához igazodóan biztosítaná, (vagyis hívna be 
újabb embereket, ha a létszám szükségessé teszi, vagy csökkentené ha a résztvevők létszáma 
is csökken). A biztonsági személyzetnek feladatkörébe tartozna a beléptetés rendjének 
fenntartása, a strand és a sportpálya közötti átjárás karszalagnak megfelelő ellenőrzése, 
éjszaka a medencék használatának megakadályozása, a fesztiválozók biztonságának 
garantálása. A megállapodást írásban kell rögzíteni. 
A biztonsági szolgálat kiválasztására ajánlatokat kell bekérni, amelyek közül a 
legkedvezőbbet kell kiválasztani.  
Az előterjesztésben leírta azt is, hogy a biztonsági személyzetnek milyen szakképesítéssel kell 
rendelkezni.  
Gondoskodni kell elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. 
1000 fő felett esetkocsi, egészségügyi személyzet, gyalogőrség biztosítása szükséges. 
Az előterjesztésben felsorolásra kerültek az engedélyezési eljárásban közreműködő 
szakhatóságok. 
Elmondja, hogy olyan kiadások is felmerülhetnek, amelyeket előre kalkulálni nem tudtak, 
illetve a közreműködő szakhatóságok az engedélyezési eljárás során is támaszthatnak olyan 
követelményeket, amelyek a kiadásokat növelni fogják.  
Az informális megbeszélésen a kalkulált kiadásokat szembeállították a bevételekkel, amelynél 
alapul vették az elmúlt évi dobfesztivál kiadásait, bevételeit, illetve a városnapi rendezvény 
kapcsán felmerült költségeket. Figyelembe vették a szponzori felajánlásokat. Szó volt arról is, 
hogy a strandbüfé üzemeltetőjével is egyeztetni szükséges, az ügyben, hogy mekkora 
összeggel tudná támogatni a fesztivált, mivel ezen rendezvény ideje alatt nagyobb bevételt tud 
elérni, mint az egész strandszezonban. Elmondja, hogy az időjárás is befolyásolja a 
rendezvény sikerét.  
A Dobfesztivál Egyesület javaslatát elküldte az önkormányzat részére, ami eltér az 
önkormányzat javaslatától. 



 4 

Az Egyesület írásos anyagában olvasható, hogy az előre egyeztetett költségvetési terv alapján 
kidolgozza a fesztivál programját, elvégzi a programokhoz, művészeti részekhez kapcsolódó 
szervezési, előkészítési munkát, az országos kommunikációs, marketing és pr munkát és előre 
egyeztetett módon a strandfürdő munkatársaival közösen a fesztivál lebonyolítását. 
Az előterjesztésben leírta, hogy a rendezvénynek van egy felelős szervezője, aki első számú 
felelősként felel a rendezvény megtartásának biztonságáért, rendjéért, és a 
kormányrendeletben foglalt előírások betartásáért.  
Az Egyesület az együttműködés keretében végzett munkáért cserébe fix megbízási díjat kér, 
amely tartalmazza a szervező és lebonyolító csapat szállás, utazás, étkezés költségeit. A 3 
napra 400 db napijegyet kérnek, amely a fellépők, a szervező stáb, újságírók részére lenne 
biztosítva.  
Az Egyesületnek is tudomásul kell venni azt, hogy a rendezvénynek van egy felelős 
szervezője, aki mindenért felel és az ő utasításai alapján lehet a rendezvényt lebonyolítani.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor
A polgármester megadja a szó Kállai Anikó részére.  

 polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  

Kállai Anikó

A megkeresett együttesek közül is van olyan, amely a fellépést csak este 23 órakor tudja 
vállalni, tehát elég bizonytalan. Látható, hogy kérik a 400 db ingyen jegyet, 600.000,- Ft 
megbízási díjat.  

 a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, hogy a mai 
napon kapott tájékoztatást arról, hogy a villamos energia lekötés 400.000-500.000,- Ft-ba fog 
kerülni, ami a kalkulált költségeket növelné.  

Véleménye szerint az egyesület a szervezési feladatot egy nap alatt el tudná végezni, hiszen 
néhány együttessel kell egyeztetniük.   
Pap Tibor

A polgármester megjegyzi, hogy rendezvényszervezésre volt pályázati kiírás.  

 polgármester – szó volt a szponzori támogatásról is, amely eddigi tudomásuk 
szerint 550.000,- Ft. Az önkormányzat 333.000,- Ft támogatást nyújtott az Egyesület részére, 
azért, hogy pályázni tudjanak. Az elszámolás kapcsán pályázathoz kapcsolódó munkaanyagot 
nem nyújtottak be.  

A polgármester megadja a szót Erdeiné Mucsi Márta részére. 
Erdeiné Mucsi Márta

A kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. Vannak olyan tételek, amelyeken nem lehet 
spórolni ilyen pl. a biztonsági szolgálat, az egészségügyi szolgáltatás stb. Ha az említett 
szolgáltatások nincsenek biztosítva az engedélyt meg sem kapják. Véleménye szerint egy 
olyan céget kell megbízni a biztonsági szolgálati feladatokkal, akik ismerik a települést. 
Megjegyzi, hogy a REX-Biztonsági Szolgálat rendelkezik megfelelő képzettségű 
dolgozókkal, akik a városnapi rendezvényen a feladatot el fogják látni.  

 az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője – az egyeztető megbeszélésen is 
elmondta, hogy egy ilyen nagy rendezvény megszervezését elvállalni felelősséggel nem lehet, 
mivel nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Megjegyzi, hogy a városnapi rendezvényt is egy 
évvel a megrendezés előtt elkezdik szervezni.  

Szintén nem lehet spórolni az esetkocsi biztosításán, hiszen az törvényi előírás. 
Elmondja, hogy megfelelő hangtechnika biztosítása is szükséges. 
Az intézményegység vezető elmondja, hogy egy rendezvény megszervezésénél három nagyon 
fontos dolog biztosítása szükséges: 

- a villamos energia, 
- biztonság, 
- hangtechnika.  

Az Egyesület három nappal számol, az önkormányzat pedig két nappal. 
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Az intézményegység vezető úgy gondolta, ha leírták, hogy a szervezésért 600.000,- Ft-ot 
kérnek, akkor rendelkeznek erre vonatkozóan megfelelő szakemberrel, ami az egyesület 
írásos anyagából nem tűnik ki.  
A leírtakon túl még lesznek olyan tételek, amelyek a kiadásokat növelik, mint például a 
strandfürdő koordinátora által említett villamos energia lekötés.  
Röviden ennyit kívánt elmondatni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – nem látja értelmét annak, hogy a témával foglalkozzanak, a megrendezéshez 
szükséges forrást szociális ellátásra kellene fordítani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József

A bizottsági elnök meglátása, ha a rendezvény lebonyolítására kb. 4 millió forintot fordítanak, 
annak maximum a fele térül meg a bevételből.  

 a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – az a tapasztalata, hogy a dévaványai és 
a vidéki lakosok közül sokan igénylik a fesztivál megrendezését.  

Megjegyzi, hogy a szociális gyermekétkeztetésről is fognak még a mai napon tárgyalni, 
amihez szintén forrást kell biztosítani. 
A bizottság elnöke személy szerint nem támogatja a rendezvény megszervezésének a 
felvállalását.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond

Elhangzott, hogy igény van a rendezvényre, de a gyermekeknek is enni kell adni. Mérlegelni 
kell, hogy melyik a fontosabb.  

 képviselő – elmondja, hogy a villamos energia lekötés, valamint kivitele a 
rendezvény színhelyére kb. 600.000,- Ft. A képviselő elmondja, hogy az időjárás is 
befolyásoló tényezője lehet a látogatottságnak.  

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly

Elmondja, hogy a szociális gyermekétkeztetést is meg kell valamilyen módon oldani.  

 képviselő – elmondja, hogy a több fesztiválon volt jelen, mint polgárőr és látta, 
hogy milyen körülmények voltak. Megjegyzi, hogy ő a rendezvény megszervezését nem 
vállalná el. Igény egyébként van a rendezvényre. 

Kérdése Erdeiné Mucsi Mártához, hogy felvállalná-e a rendezvény megszervezését? A 
képviselő nem merné felvállalni ennek felelősségét.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Erdeiné Mucsi Márta részére. 
Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője – a korábbi évek rendezvényeiről az 
interneten tájékozódott. Megállapította, hogy egy zártkörű csapatról van szó. A fellépő 
zenekarok tekintetében teljesen más lenne az árfekvés, ha nem az önkormányzat bonyolítja a 
szervezést. A látogatók közül a vidékiek, a fesztivál zenekarokkal érkező rajongók vannak 
többségben a dévaványai látogatókkal szemben. Valószínű, hogy a látogatottság is csökkenni 
fog, ha nem azokat a zenekarokat hívják meg, mint korábban.  
Kiss Károly

Nem lát biztosítékot arra, hogy a befektetett összeg vissza fog térülni.  

 képviselő – elmondja, ha most a megrendezés mellett döntenek, akkor a jövő 
évekre is gondolni kell. Megjegyzi, hogy az eddigi fesztiválok megrendezéséhez nem kevés 
anyagi támogatást nyújtottak.  

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – el kell dönteni, hogy az önkormányzat felvállalja-e a rendezvény 
lebonyolítását vagy sem. Véleménye szerint senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy a 
rendezvény felelős rendezvényszervezője legyen. Kérdés, hogy Erdeiné Mucsi Márta 
felvállalja-e ezt a felelősséget, vagy sem.  
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Meglátása, hogy az Egyesület előző vezetése nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a 
fesztivál nyereséges legyen.  
Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője – elmondja, hogy egy 
rendezvényszervezésen nincs profit, csak az ott lévő vendéglátáson.  
Pap Tibor

Az egyesület tagjai keresik az új helyszínt a fesztivál megrendezésére, de bíznak abban, hogy 
az mégis Dévaványán lesz megtartva.  

 polgármester – elmondja, hogy nem az egyesület elnöke és alelnöke intézték az 
ügyeket, hanem a fővárosban élő egyesületi tagok. Ígéret volt arra, hogy pályázatot nyújtanak 
be, szponzorokat keresnek stb., ami nem valósult meg. Az egyesület volt elnöke nem kapta 
meg a kellő segítséget az egyesületi tagoktól, azért is mondott le.  

A polgármester úgy gondolja, ha az önkormányzat felvállalja a rendezvény megszervezését, 
akkor a továbbiakban az egyesület közreműködésére nem számít.  
A polgármester elmondja, hogy a rendezvényt csak az előterjesztésben leírtak alapján lehet 
megszervezni.  
El kell dönteni, hogy felvállalják-e a rendezvény lebonyolítását, vagy sem. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, ha nem kerül megtartásra a fesztivál biztos, hogy támadást fognak 
kapni, ezért kéri, hogy a Dévaványai Hírlapban jelenjen meg egy olyan cikk, amely 
tartalmazza, hogy miért hoztak ilyen döntést. 
Pap Tibor
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az előkészülési idő rövidsége, a megváltozott jogszabályi előírások 
nem teszik lehetővé, hogy az önkormányzat felvállalja a fesztivál lebonyolítását kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

   183/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a X. 
Dévaványai Dobfesztivál megrendezését nem vállalja fel a zenés, táncos 
rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) Kormányrendeletben 
foglalt szigorú előírások, valamint az előkészülési idő rövidsége miatt. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesületet értesítse. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:

 
  azonnal 

(A Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület által készített előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
részére.  
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Szűcsné Horváth Margit

Az irodavezető úgy gondolta, ha a fesztivál megrendezésre került, akkor pénzforgalom nélkül 
a kamatmentes kölcsön átalakul támogatássá. Mivel nem kerül megrendezésre a fesztivál, így 
dönteni szükséges arról, hogy mi legyen a Dobfesztivál Egyesület részére nyújtott 
kamatmentes kölcsönnel.  

 gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a képviselő-testület a  
443/2010.(X.28.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Dévaványai Dobfesztivál Kulturális 
Egyesület részére kamatmentes kölcsön formájában 333.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. 
évben tartandó X. Dévaványai Dobfesztivál megrendezéséhez.  

Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – véleménye, hogy az egyesület a kamatmentes kölcsönt fizesse vissza az 
önkormányzat részére.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – szintén azon a véleményen van, hogy az egyesület fizesse vissza a 
kamatmentes kölcsönt. 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a legutóbbi testületi 
ülésen tájékoztatta a képviselőket, hogy az egyesület milyen célra költötte el a részükre adott 
kamatmentes kölcsönt. Elmondta az ülésen, hogy a 333.000,- Ft előlegből két számla került 
kifizetésre, amelyből 55.199,- Ft hulladékszállítás és villamos energia díj, az elszámolás 
tartalmaz 81.500,- Ft telefonköltséget, 52.500,- Ft honlapkészítést és üzemeltetést, videóanyag 
vágást 87.500,- Ft összegben, az előlegből 16.400,- Ft készpénz nem került felhasználásra.  
Pap Tibor
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 

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

Séllei Zsigmond képviselő – kérdése, hogy az egyesület megszervezheti a rendezvényt? 
Pap Tibor

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

 polgármester – döntöttek arról, hogy az önkormányzat nem vállalja fel a fesztivál 
megrendezését, de az egyesület megrendezheti, ha a szükséges engedélyeket megszerzi. 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Az elhangzott hozzászólásokból az állapítható meg, hogy a Dobfesztivál Egyesület a részére 
nyújtott 333.000,- Ft kamatmentes kölcsönt, amelyet a 2011. évben tartandó X. Dévaványai 
Dobfesztivál megrendezéséhez nyújtottak fizesse vissza az önkormányzat részére.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

   184/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Dobfesztivál Kulturális Egyesület a részére nyújtott 333.000,- Ft kamatmentes 
kölcsönt fizesse vissza az önkormányzatnak, amelyet a 2011. évben tartandó X. 
Dévaványai Dobfesztivál megrendezéséhez nyújtottak, amennyiben a fesztivál az 
egyesület szervezésében nem Dévaványán kerül megrendezésre.   

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesületet értesítse. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő: 2011. június 10.  
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2. Napirendi pont 

Pap Tibor

Elmondja, hogy hatályba lépett a nemzeti erőforrás miniszter 16/2011.(IV.29.) NEFMI 
rendelete a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításnak és elszámolásának részletes 
szabályairól. Ennek megfelelően Szarka Andrea igazgatási irodavezető elkészítette az 
előterjesztést.  

 polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a szociális 
nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos.  

A polgármester megkérdezi az irodavezetőt, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 
kíván-e tenni? 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítése nincs.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén 
foglalkozott a témával. A polgármester megadja a szót a bizottság elnöke részére, hogy 
ismertesse az ülésen elhangzottakat.  
Kiss Károly

A bizottság elnöke röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzott 
javaslatot.  

 a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy az 
előterjesztésben 32 gyermek szociális nyári étkeztetése szerepel. A bizottság javaslata, hogy a 
gyermeklétszámot emeljék meg, 64 gyermek étkeztetésére vonatkozóan nyújtsák be a 
pályázatot. A bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt évben 121 tanuló vett részt a nyári 
étkeztetésben, ezzel szemben az előterjesztésben 32 gyermek szerepel. Bíznak abban, ha 64 
gyermek étkeztetésére nyújtanak be pályázatot, akkor megkaphatják a pályázatban megjelölt 
támogatási összeg 40 %-ának megfelelő összegű támogatást. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – egyetért azzal a javaslattal, hogy 64 
gyermek étkeztetésére nyújtsanak be pályázatot, amelyhez a szükséges saját forrást a 2011. 
évi pénzbeli szociális juttatások terhére biztosítják. A bizottság elnökének az a gondja, ha el 
fog fogyni a keret, akkor év végén miből adnak a rászorulóknak támogatást.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy 
nagyon sok család él nehéz körülmények között, gyermeke csak ilyen módon tud a nyár 
folyamán meleg ételhez jutni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 
Séllei Zsigmond képviselő – egyetért azzal, hogy 64 gyermek étkeztetésére kerüljön 
benyújtásra a pályázat, inkább a benyújtott kérelmekre fordítsanak kevesebb összeget.  
Pap Tibor
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy 64 gyermek szociális nyári étkeztetésére nyújtsák 
be a pályázatot, a szükséges 1.718.356,- Ft saját forrást a 2011. évi pénzbeli szociális 
juttatások terhére biztosítsák kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

   185/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés 
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céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításnak és 
elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet 
értelmében a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) 208.384,- Ft összegű támogatásra, 2011. június 16. 
– 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakra 64 gyermek szociális nyári 
gyermekétkeztetése céljából. 
 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 1.718.356,- Ft saját forrást a 2011. évi 
pénzbeli szociális juttatások terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával. 
 
Felelős:

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  
  Pap Tibor polgármester 

Határidő:
 

  2011. május 18. – a pályázat benyújtására 

 
 
 

 
3. Napirendi pont 

Pap Tibor

Elmondja, hogy a polgármesteri hivatal őrzését május 10-ig 5 fő 4 órás közfoglalkoztatott 
igénybevételével oldották meg, május 10. óta nincs újabb létszám, legközelebb június 1-jétől 
nyílik erre újabb lehetőség, így ezen időszakig az ingatlan őrzés-védelem nélkül marad. Az 
elmondottak miatt Feke László műszaki irodavezető készített egy előterjesztést, amely zárt 
láncú videó rendszer kiépítésével kapcsolatos.  

 polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
polgármesteri hivatal ingatlanának őrzés-védelmével kapcsolatos.  

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Feke László

Elmondja, hogy felvették a kapcsolatot ilyen rendszerek tervezésével, telepítésével foglalkozó 
céggel és az ajánlat megkéréséhez szükséges műszaki specifikáció összeállításához kértek 
segítséget. A helyszín megtekintését követően került összeállításra az a műszaki tartalom, 
amely jó biztonsággal tudná biztosítani a mai kornak megfelelő műszaki színvonalú őrzés-
védelmet.  

 műszaki irodavezető – elmondja, hogy az előterjesztésben egy 8 kamerás zárt 
láncú videó rendszer kiépítésének lehetőségét vázolták fel. 

A műszaki specifikáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Az irodavezető röviden szól a specifikációban foglaltakról.  
Látható, hogy az éjszakai és a hétvégi őrzés sok ember munkáját veszi igénybe, ami most a 
jelenlegi létszámmal nem oldható meg. 
A rendszernek van egy egyszeri beruházási költsége, valamint havonta jelentkező villamos 
energia díj.  
Előnye, hogy vissza lehet nézni az eseményeket, nyomon lehet követni a történteket, valamint 
visszatartó ereje is van.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők részére.  
Pap Tibor
Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  

 polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat. 

Novák Imre alpolgármester – tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Vörösmarty úton lévő 
üzletüknél a közelmúltban építettek ki egy GSN riasztó rendszert, 4 kamerával, amelyből 2 
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kamera éjszakai érzékelővel rendelkezik, amelynek bekerülési költsége 400.000,- Ft volt. 
Meglátása, hogy a polgármesteri hivatalnál a rendszer kiépítése minimum 1 millió forintba 
kerülne.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a költségek biztos meg fogják haladni az 
1 millió forintot. Elmondja, ha alacsonyabb műszaki tartalmú kamerákat választanak nem 
lesznek vele előrébb, ha télen nem tudnak működni, mivel a fagyra érzékenyek. Az sem 
mindegy, hogy kameránként milyen opciókkal rendelkeznek.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a 8 kamerát kevésnek ítéli meg, illetve 
alacsonyabb műszaki tartalmú kamarák is elegendőek lennének erre a célra.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – javaslata, hogy a főtéren is kerüljön elhelyezésre egy kamera. 
Megjegyzi, a költségeket nem sokkal növelné. 
Pap Tibor

Megvalósítható a közterületen történő rendszer kialakítása is, amit meg kell terveztetni, 
engedélyeztetni, valamint forrást kell rá biztosítani.  

 polgármester – a képviselő felvetésére elmondja, hogy a közterületen 
elhelyezendő kamerának teljesen más az eljárási, üzemeltetési módja. 

A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – kérése, ha lehetőség van rá, akkor a Sebők & Sebők Zrt-től is 
kérjenek árajánlatot. 
Pap Tibor

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

 polgármester – akadálya nincs annak, hogy a Sebők & Sebők Zrt-től is kérjenek 
árajánlatot.  

A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 
Séllei Zsigmond

(Séllei Zsigmond a Sebők & Sebők Zrt. alkalmazásában áll.) 

 képviselő – bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 14. § (2) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  

Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy Séllei Zsigmond képviselőt a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

   186/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése 
alapján – Séllei Zsigmond képviselőt személyes érintettsége miatt, – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében – 
a döntéshozatalból kizárja.   
 
Felelős: Pap Tibor polgármester   
Határidő:

 
  azonnal  

 
 
Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő vállalkozásoktól, valamint a Sebők 
& Sebők Zrt-től kérjenek árajánlatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

   187/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a 
Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatti polgármesteri hivatal ingatlanának őrzés-
védelem céljából történő belső zárt láncú videó-rendszer kiépítésére vonatkozó 
árajánlatok bekérésével az alábbi vállalkozóktól, majd azok döntéshozatal céljából a 
2011. május 26-án tartandó testületi ülésre történő előterjesztésével.  
 

1. Moldván János vállalkozó, 5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23. sz., 
2. ARTCONT Elektronikai, Gépipari Szolgáltató Kft., 1147 Budapest, Miskolci 

u. 56. sz., 
3. PRIMCOM Kft., 5600 Békéscsaba, Baross u. 24. sz.,  
4. Sebők & Sebők Zrt., 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy u. 82. sz. 

 
Felelős:

Feke László műszaki irodavezető 
  Pap Tibor polgármester  

Határidő:
 

  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki 
irodavezető terjesztette a testület elé, amely a  Dévaványa, Gyöngy u. 8., 3004. hrsz alatti 
ingatlanon található szabadtéri színpad lefedésének, akadálymentesítésének és a színpad 
mögött raktár épületrésszel való bővítésének építési munkáira beérkezett ajánlatok 
elbírálásával kapcsolatos. 

Feke László

Véleménye szerint eredménytelenné kellene nyilvánítani az eljárást és szélesebb körben 
korábban már Dévaványán dolgozott és referenciával rendelkező vállalkozások felkérésével 
újra meg kellene versenyeztetni az elvégzendő munkák vállalkozásba adását. Az újabb 
fordulóba az alábbi vállalkozások felkérésére tesz javaslatot, amelyeket természetesen a 
képviselők által javasolt vállalkozásokkal kiegészítenek: 

 műszaki irodavezető – elmondja, hogy a testület 2011. február 24-én megtartott 
ülésén az 56/2011.(II.24.) Kt. határozatában döntött arról, hogy mely dévaványai 
vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot a kivitelezési munkák elvégzésére. A döntésnek 
megfelelően 2011. április 20-án megküldték az ajánlati dokumentációt minden megjelölt 
vállalkozásnak. A pénzügyi bizottság 2011. április 26-án megtartott ülésén hozott döntése 
értelmében a beadás határidejét május 16-ára halasztotta. A megadott határidőig ennek 
ellenére egy darab ajánlat érkezett, az is hiányosan. A bontást követően megállapították, hogy 
a hiánypótlást csak akkor szabad bekérniük, ha a képviselő-testület több mint 2.997.283,- Ft + 
ÁFA, azaz összesen 3.746.604,- Ft önerő-kiegészítéssel hozzájárul a kiadáshoz, hiszen 
ennyivel magasabb ajánlat érkezett.  

1. Károlyi és Társa Kft., 5650 Mezőberény, Csabai út 25., 
2. Vektor Építőipari Vállalkozási Kft., 5630 Békés, Hunyadi u. 11., 
3. Bólem Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3., 
4. Bogula-Ép Kft., 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20. 
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Pap Tibor

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

 polgármester – javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő vállalkozásokon 
túl kérjék fel ajánlattételre azon helyi vállalkozókat, akiktől már kértek ajánlatot. Bízzanak 
benne, hogy fognak ajánlatot tenni. 

Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly

(Kiss Károly képviselő a VEKTOR Kft. alkalmazásában áll.) 

 képviselő – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) 
bekezdése értelmében bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  

Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly képviselőt  a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

   188/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az érintett bejelentése alapján 
- Kiss Károly képviselőt személyes érintettsége miatt, - a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében - a döntéshozatalból 
kizárja.   
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester   
Határidő:
 

  azonnal  

 
Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő vállalkozásokon túl a Ványaép Kft-
től, Szabó Miklós vállalkozótól, Magyar János vállalkozótól és Kiss Ferenc vállalkozótól 
kérjenek árajánlatot, amelynek benyújtási határideje 2011. május 25. 10 óra  kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 

 polgármester –ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

   189/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 122/2009.(IX.17.) FVM 
rendelet alapján benyújtott „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Dévaványán” című 
pályázatához kapcsolódó építés/felújítás elvégzésére az alábbi vállalkozásoktól kér 
ajánlatot: 

- Károlyi és Társa Kft., 5650 Mezőberény, Csabai út 25., 
- Vektor Építőipari Vállalkozási Kft., 5630 Békés, Hunyadi u. 11., 
- Bólem Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3., 
- Bogula-Ép Kft., 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20., 
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- VÁNYAÉP Kft., Dévaványa, Szeghalmi u. 26., 
- Szabó Miklós egyéni vállalkozó, Dévaványa, Borona u. 17., 
- Magyar János egyéni vállalkozó, Dévaványa, Bánomkert u. 45/1., 
- Kiss Ferenc egyéni vállalkozó, Dévaványa, Móricz Zs. u. 20. 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozásokat kérje fel 
ajánlattételre az építés/felújítás elvégzésére vonatkozóan. 
 
Felelős:

Feke László műszaki irodavezető 
  Pap Tibor polgármester  

Határidő:
 

 2011. május 18. az ajánlatkérő levelek megküldésére 

 
Pap Tibor

A Vízművek Zrt. feldolgozta az önkormányzatok által díjrendeletbe, illetve kétoldalú 
megállapodásba foglalt 2011. évi víz- és csatornadíjakat abból a szempontból, hogy mely 
települések építettek be a díjaikba önkormányzati bérleti díjat. 

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. vezérigazgatójától érkezett.  

A vizsgálat során megállapították, hogy Dévaványa esetében a 2011. évi víz- és 
csatornadíjakba beépített önkormányzati bérleti díj nagysága nem éri el a társaság által 
javasolt mértéket, ezáltal nem képződik elegendő forrás a díjakon keresztül az önkormányzat 
tulajdonát képező víziközművek rekonstrukciós feladatainak megvalósítására.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László

Nem érti a Vízművek Zrt. felvetését, hiszen amikor november, december hónapban ezzel a 
témával foglalkoztak mindig jelen voltak a vízművek képviselői. Nem éltek jelzéssel a 
tekintetben, ha nem fogadják el az általuk kalkulált 53,60 Ft/m

 műszaki irodavezető – a levélben leírták, hogy az önkormányzatnak lehetősége 
van évközben is a víz- és csatornadíj emelésére.  

3 bérleti díj mértékét, akkor a 
későbbiekben jelezéssel fognak élni. Az irodavezető elmondja, hogy a novemberi ülésen úgy 
döntött a testület, hogy a 2011. évi víz- és csatornadíjakba 10-10,- Ft/m3

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az 1. és az 5. számú szennyvízöblözet felújítására 
vonatkozóan kaptak árajánlatot a Vízművek Zrt-től, amelyben szerepel, hogy a közel 1,9 
millió forint + áfa egy átemelő felújítása. Az ajánlat nem volt részletes, nem szerepelt benne 
pl., hogy milyen anyagokból, mekkora mennyiséget használnak fel stb. Az irodavezető 
elmondta a Vízművek Zrt. képviselői részére, hogy ez esetben a felújítást ellenőrizni sem 
tudják, mivel nem ismert, hogy milyen feladatot, milyen anyag felhasználással végeznek. Az 
irodavezető tételes ajánlatot és tervet kért. 

 önkormányzati 
bérleti díj kerül beépítésre. A Vízművek Zrt. örömmel vette, hogy elmozdulás történt ezen a 
területen.  

A tűzcsapok felújításával kapcsolatban is elmondja, hogy a Vízművek Zrt-nek van egy 
árjegyzéke, amely alapján dolgoznak, abban sincs részletesen meghatározva, hogy milyen 
felújítást végeznek, csak az ár pl. egy tűzcsap felújítása 300.000,- Ft-ba kerül. 
Az irodavezető elmondja, hogy az árjegyzéket a Vízművek Zrt. Igazgatósága fogadja el. 
Az irodavezető röviden szól a hibaelhárításról.  
Pap Tibor
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

 polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy január 1-től emelkedett a víz- és csatornadíj 
10,- Ft/m3 összeggel, további emelést nem javasol.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
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Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, a Vízművek Zrt. vállalta, hogy a vízmű-teleppel 
szemben lévő vízvételi helyre vízórát szerelnek fel. Kérdése, hogy ez ügyben történt-e 
változás? 
Feke László műszaki irodavezető – a képviselő kérdésére elmondja, hogy vízóra nem került 
felszerelésére. Tudomása szerint csak napközben és a vízmű dolgozója jelenlétében 
vételezhetnek vizet a kőolajkutató dolgozói.  
Pap Tibor

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – javasolja, a Vízművek Zrt. felé jelezzék, hogy a testület a témát 
megtárgyalta, a víz- és csatornadíjba további rekonstrukciós díjhányadot nem kíván beépíteni, 
gondolkodnak azon hogyan oldják meg a felvetett problémákat. Jó lenne, ha prezentálnának 
egy műszaki tartalmat, valamint ahhoz kapcsolódó költségeket, amely alapján tudnak 
számolni azzal, hogy mekkora forrást és honnan biztosítsanak.   

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

   190/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. évben a 
víz- és csatornadíjakba további rekonstrukciós díjhányadot nem kíván beépíteni. 
A képviselő-testület vizsgálja a települési rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez 
szükséges forrás biztosításának lehetőségét.  

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
Vízművek Zrt-t tájékoztassa. 
 
Felelős:

Feke László műszaki irodavezető 
  Pap Tibor polgármester 

Határidő:
 

 2011. június 10.  

 
Pap Tibor

A Társulatnak időközben a korábban megvalósított beruházási ütemek érdekeltségi 
hozzájárulásaiból befolyt befizetésekből, ezen összegek lekötéséből kamat származó 
hozadékból jelentős megtakarítása keletkezett, ami fedezetet biztosított 2009-től kezdve a 
működési költségekre. Az Önkormányzat által átadott támogatás, így a Társulati 
megtakarításokat indokolatlanul növelte, miközben az Önkormányzat szabad forrásai ezzel 
egy időben csökkentek. 

 polgármester – elmondja, hogy az önkormányzat a Víziközmű Társulat részére a 
8-10-es szennyvízöblözet csatornázásának megvalósítását segítendő céllal működési 
támogatást nyújtott 2007. március 1-től 2010. december 31-ig a működési költségek 
felmerülése szerint, a Társulat igénylése alapján.  

A Társulat jelenlegi pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy a 2009. és a 2010-es években 
igénybevett működési támogatás együttes összegével azonos 9.413.975,- Ft kölcsönt nyújtson 
az Önkormányzatnak forrás helyzete javítása érdekében. 
A Társulat 2011. május 3-án évi rendes közgyűlésen döntött 10/2011.(V.3.) számú közgyűlési 
határozatával hogy az Önkormányzat részére 9.413.975,- Ft értékben kamatmentes kölcsönt 
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biztosít. A kölcsön visszafizetésének határideje a Társulat megszűnéséhez kapcsolódó 
elszámolási eljárás lezárása. 
A polgármester elmondja, ha a testület egyetért a kölcsönszerződés megkötésével, abban az 
esetben a pénz nyolc napon belül az önkormányzat számlájára átutalásra kerül.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre

(Novák Imre alpolgármester a Víziközmű Társulat elnöke.) 

 alpolgármester – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § 
(2) bekezdése értelmében bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  

Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy Novák Imre alpolgármestert  a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

   191/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az érintett bejelentése  
alapján - Novák Imre alpolgármestert személyes érintettsége miatt, - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében - a 
döntéshozatalból kizárja.   
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester   
Határidő:

 
  azonnal  

 
Pap Tibor
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a kölcsönszerződés megkötésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

   192/2011.(V.17.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kölcsönszerződés aláírása 
mellett dönt a Dévaványai Víziközmű Társulattal, amely szerint a Dévaványai 
Víziközmű Társulat 9.413.975,- Ft kamatmentes kölcsönt nyújt Dévaványa Város 
Önkormányzatnak forráshelyzete javítása érdekében.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidős:

 
 2011. május 20.  

(A kölcsönszerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy 2011. május 26-án 11 órai kezdettel a „Dévaványa 
szennyvízberuházásnak megvalósítása” elnevezésű projekt nyitórendezvényre kerül sor, 
amely a Vadászházban lesz megrendezve.  
A rendezvényre a meghívók kiküldésre kerültek.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 
Séllei Zsigmond képviselő – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2011. június 5-én 1015

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

 órai 
kezdettel a Trianoni emlékműnél koszorúzás lesz, amelyre az érdeklődőket meghívja.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a futballpályánál játékos kijárót kellene 
megvalósítani, mivel a játékvezető nem fogja engedélyezni a mérkőzést. Megjegyzi, hogy 
már több alkalommal szóvá tették a játékos kijáró hiányát.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy ezt a felvetést még nem jelezték feléjük. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a jövő évi szezon kezdetéig ezt meg kell 
valósítani.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a sportpálya bejáratánál lévő büfé környékét, 
valamint a WC környékét kellene mederlappal kirakni, vagy kavicságyat elhelyezni, mivel 
esős időszakban nagy sár van.  
Elmondja, jelezték felé, hogy a Vörösmarty úti iskolában nem működik a tűzjelző, a hibát az 
időszakos vizsgálat során észlelték. A kivitelező felé jelzéssel éltek, aki kiküldte a 
szakemberüket, sprével fújtak a levegőbe és működött. Véleménye szerint a rendszer nem 
igazán jól lett kiépítve, mivel a füstöt nem érzékeli.  
Séllei Zsigmond képviselő – röviden szól arról, hogy a tűzjelző rendszerek optikai módon 
működnek.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a műszaki iroda felé jelzéssel e 
tekintetben nem éltek.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tűzjelzők esetében komoly feltételeknek kell megfelelni, 
amit a tűzoltók ellenőriznek.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy több utcában felszedésre kerültek a mederlapok, 
amelyeket jó lenne felhasználni a Zrínyi és a Klapka utcák járdátlan oldalában. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, a képviselő-testület döntése szükséges a feladat 
elvégzéséhez. Meg kell vizsgálni, hogy mely utcákban kell a munkát elvégezni és mekkora a 
költség vonzata.  
Elmondja, hogy a csapadékvíz elvezető-rendszer további ütemének megvalósítására a jövő 
évben is pályázni kívánnak.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a téglagyár területén az elmúlt testületi ülés óta 
történtek változások, a bérlő a területet rendbe tette, a beton külön lett válogatva. 
Feke László műszaki irodavezető – röviden szól arról, hogy a betonzúzást addig nem rendelik 
meg, amíg a szennyvízberuházás nem közeledik a vége felé. Az átadás-átvételt követően 
elvileg betontörmelék nem keletkezik.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy a felesleges földet hová lehet elszállítani? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a tiszta földet a Szérűskert út végére lehet 
kiszállítani, valamint elmondja, hogy a betontörmeléket pedig a téglagyárhoz.  
Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy a Havancsák László által felajánlott 1000 db 
facsemete mikor kerül elültetésre? 
Pap Tibor polgármester – a képviselő felvetésére elmondja, hogy az E-on Zrt. 100 db 
facsemetét adományozott, amelyhez az önkormányzat vásárolt 27 db-ot, amelyek el lettek 
ültetve. 
A facsemeték vásárlására adott adomány még nem került felhasználásra.  
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A polgármester elmondja, hogy a képviselők javaslata alapján fásítási terv készült, amely 
tükrében kerülnek majd elültetésre a facsemeték.  
Dékány József képviselő – tudomása van arról, hogy az E-on Zrt. dolgozói a településen fák 
gallyalását fogják végezni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a mai napon a hivatalhoz jelezték, hogy 
munkálatokat fognak végezni, ez ügyben Lengyel László műszaki ügyintézővel egyeztettek.  
Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy a Mentőkutyás Alapítvány működik még? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Alapítvány Dévaványán már nem működik, az 
itt lévő eszközöket elszállították, a táblát többszöri felszólítás ellenére sem szerelték le.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás a jelenlévők részéről nem hangzott el.   
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1830

 
 órakor bezárja.  

 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor       Balogh Csilla  
polgármester       jegyző 
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