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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:

 

 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 9-én 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 

Jelen vannak:
dr. Ágoston Sándor  képviselő   

  Pap Tibor   polgármester 

Nyuzó Marietta  képviselő 
Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 

 
Távolmaradt:

Kiss Károly   képviselő  
  Novák Imre   alpolgármester 

Séllei Zsigmond  képviselő  
Dékány József  képviselő 

    
Valánszki Róbert  aljegyző  

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:
 

  Balogh Csilla  jegyző 

Jegyzőkönyvvezető:
 

  Fülemenné Nagy Katalin  

 
Pap Tibor

A polgármester elmondja, hogy Kiss Károly képviselő, Séllei Zsigmond képviselő, Dékány 
József képviselő más egyéb elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem tudnak jelen lenni, Novák 
Imre alpolgármester nem jelezte távolmaradásának okát.  

 polgármester – üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
amelyet egy sajnálatos esemény miatt volt szükséges összehívni.  

 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Döntéshozatal díszsírhely adományozása ügyében. 
Előadó:

 
  Pap Tibor polgármester 

2. Bejelentések 
 

 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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   223/2011.(VI.9.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június 9-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Döntéshozatal díszsírhely adományozása ügyében. 

Előadó:
 

  Pap Tibor polgármester 

2. Bejelentések 
 
Pap Tibor

 

 polgármester – megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell 
tartania állásfoglalást igénylő személyi ügy elbírálásának érdekében. 

A zárt ülés anyaga az I-3/17-4/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-2. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
 
Pap Tibor
Elmondja, hogy az első bejelentést Szűcs Imréné pénzügyi ügyintéző terjesztette a testület elé. 

 polgármester – rátér a bejelentések megtárgyalására.  

Elmondja, hogy Dr. Nagy László ügyvéd 2011. június 8-án érkezett kérelmében a dévaványai 
1079 hrsz-on nyilvántartott természetben Dévaványa, Béke u. 11. szám alatt található 
ingatlanra vonatkozó tartási gondozási szerződésben foglaltakhoz kér hozzájárulást, amely 
kérelem másolatban az előterjesztés mellékletét képezi. 
Szarka Ferencné Papp Mária Dévaványa, Béke u. 11. sz. alatti lakos belvízkárt szenvedett  
ingatlanának helyreállításához Dévaványa Nagyközségi Önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága 1999. évben 200.000,- Ft visszatérítendő, valamint 50.000,- Ft 
vissza nem térítendő kamatmentes – belvize – kölcsönt biztosított 15 éves időtartamra. 
Adós a kölcsönt a szerződésben foglaltak szerint teljesíti, hátralékos tartozása nincs, 2011. 
május havi befizetést követően a fennálló tartozása 44.109,- Ft.  
A megkötött tartási gondozási szerződésben foglaltak alapján Szarka Ferencné – eltartott –
hozzájárul ahhoz, hogy a Dévaványa, Béke u. 11. alatti 1079 hrsz-on nyilvántartott ingatlan 
½-ed hányadának tulajdonjoga holtig tartó haszonélvezeti jogának fenntartása mellett Szarka 
Imre Elek eltartó nevére bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba tartás-gondozás 
jogcímén. 
Az eltartó vállalja, hogy az eltartott halálát követően az esetlegesen még fennálló kölcsönt 
fizetni fogja. 
A szerződés 6. pontja alapján a szerződés érvényességéhez Dévaványa Város 
Önkormányzatának hozzájárulása szükséges. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki a Dévaványa, Béke u. 11. számú 1079 hrsz-on nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan 
hozzájárul a megkötött tartási gondozási szerződében foglaltakhoz, amely szerint Szarka 
Ferencné Papp Mária eltartott ½-ed ingatlanrészének tulajdonjoga holtig tartó haszonélvezeti 
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jogának fenntartása mellett Szarka Imre eltartó nevére bejegyzésre kerüljön az ingatlan-
nyilvántartásba tartás-gondozás jogcímén kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

226/2011.(VI.9.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, 
Béke u. 11. számú 1079 hrsz-on nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan hozzájárul a 
megkötött tartási gondozási szerződében foglaltakhoz, mely szerint Szarka Ferencné 
Papp Mária eltartott ½-ed ingatlanrészének tulajdonjoga holtig tartó haszonélvezeti 
jogának fenntartása mellett Szarka Imre Elek nevére bejegyzésre kerüljön az ingatlan-
nyilvántartásba tartás-gondozás jogcímén. 
 
A képviselő testület megbízza a polgármestert, a tartási gondozási szerződés 
érvényességéhez szükséges hozzájárulás aláírásával. 
 
Felelős:
                Szűcs Imréné pénzügyi ügyintéző 

   Pap Tibor polgármester 

Határidő:
 

  értelem szerint 

 
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót részére.  

 polgármester – rátér a második bejelentés megtárgyalására, amelyet Földi Imre 
programirányító terjesztett a testület elé.  

Földi Imre

Ajánlatot tevők a következők: 

 programirányító, képviselő – elmondja, hogy az önkormányzat gépparkjához 2 
darab RM típusú 5 tonnás teherbírású billenős pótkocsi tartozik. Az említett eszközök 
műszaki érvényességét meg kell újítani, amely elhasználtságuk miatt - több mint 15 éves 
pótkocsik - teljes műszaki felújításra van szükség, műszaki felújítás a pótkocsinak lemezelését  
- plató lap + négy oldal -, a vonó háromszög cseréjét, felületvédelmét, fékek műszaki vizsgára 
történő előkészítését tartalmazza. Ezért a nagyobb munkavégzésre három helyi cégtől kértek 
árajánlatot. A technikai eszközök felújításának költsége szerepel a már az önkormányzat 
2011. évi költségvetésben.  

- EDUNOR KFT.  
5510 Dévaványa, Kisújszállási u. 8. 
Ajánlati ár: 465.000,- Ft/db+ áfa  

- STEEL-DESIGN KFT. 
5510 Dévaványa, Kisújszállási u. 8/1. 
Ajánlati ár: 514.000,- Ft/db + áfa 

- GAMMA X KFT. 
5510 Dévaványa, Kisújszállási u. 8. 
Ajánlati ár: 495.000,- Ft/db + áfa  

Elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Edunor Kft. tette. 
Pap Tibor
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Edunor Kft-t bízzák meg a feladattal 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

227/2011.(VI.9.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2 darab RM típusú, 5 tonnás teherbírású billenős pótkocsi felújítására 
beérkezett ajánlatok közül – helyi beszerzés keretében – az Edunor Kft.  – 5510 
Dévaványa, Kisújszállási u. 8. sz. – nettó 465.000,- Ft/db (2 db x 465.000,- Ft = 
930.000,-Ft) ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevőt hirdeti ki 
nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:

Földi Imre programirányító, képviselő  
  Pap Tibor polgármester 

Határidő:
 

   2011. július 31. 

 
Pap Tibor

 

 polgármester – tájékoztatja a jelenlévő képviselőket, hogy 2011. június 16-án 
rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került, amelyre készítik a meghívót és az 
előterjesztéseket, ami megküldésre fog kerülni a képviselők részére.  

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1620

 
 órakor bezárja.  

 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  

 
 
 
 
 


	UJEGYZŐKÖNYV

