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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtar-
tott 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, 

Czeglédiné Szappanos Anita a Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény igazgató helyettese, 
Tóth Erika a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény koor-
dinátora, 
Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Művelődési 
Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény intézményegység vezetője, 
Diósné Ambrus Erzsébet az ÁMK Óvoda és Bölcsőde  
intézményegység vezető, 
Kajla Annamária az ÁMK Nevelési Tanácsadó és Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységének 
vezetője. 

    
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyző, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, 
Feke László műszaki irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető Dr. Kulcsár László 
ügyvéd, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, 
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Burainé Murányi Magdolna 
a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső 
tagja, Németi József az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság külső tagja, 
Földi Zoltán az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság külső tagja, Dorogi 
János a Pietas Kft. ügyvezetője, a lakosság részéről 3 fő. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. A polgármester külön köszönti a 
napirendek kapcsán meghívott vendégeket.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai középiskolai okta-
tás helyzetéről. 
Előadó: Zámbó András igazgató  

 
2. Az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegységének beszámolója a művelődési és a művészetoktatási szakmai tevé-
kenységről és az intézményi működésről.   
Előadó:  Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető  

 
3. Az ÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 

nevelés szakmai tevékenységéről. 
Előadó:  Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezető  

 
4. Az ÁMK Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegysé-

gének szakmai beszámolója.  
Előadó:  Kajla Annamária intézményegység vezető  

 
5. Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím 2011. évi kitüntetettjéről.  

Előadó:  Pap Tibor polgármester  
  

6. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2011. évi kitüntetettjeiről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester           

 
7. 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. 
A polgármester elmondja, hogy az 5. és a 6. napirendet zárt ülés keretében kell megtárgyalni 
(Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím 2011. évi kitüntetettjéről, Dön-
téshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2011. évi kitüntetettjeiről.) 
Javasolja, hogy bejelentések tárgyalását követően, az ülés végén döntsenek a kitüntetettek 
személyéről annak érdekében, hogy közben ne kelljen zárt ülést elrendelni. 
Földi Imre képviselő jelezte, hogy készült egy rövid prezentációval, amely keretében szeretné 
tájékoztatni a jelenlévőket a kertészeti tevékenységéről. Kérése, hogy az első napirendet köve-
tően kerüljön erre sor, mivel a középiskola beszámolója kapcsán is használják a projektort. 
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 237/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június 30-án tartandó ülés na-
pirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai középiskolai okta-
tás helyzetéről. 
Előadó: Zámbó András igazgató  

 
2. Az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegységének beszámolója a művelődési és a művészetoktatási szakmai tevé-
kenységről és az intézményi működésről.   
Előadó:  Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető  

 
3. Az ÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei 

nevelés szakmai tevékenységéről. 
Előadó:  Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezető  

 
4. Az ÁMK Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegysé-

gének szakmai beszámolója.  
Előadó:  Kajla Annamária intézményegység vezető  
 

5. Bejelentések  
 
6. Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím 2011. évi kitüntetettjéről.  

Előadó:  Pap Tibor polgármester  
  

7. Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2011. évi kitüntetettjeiről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester           

 
A polgármester a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatá-
sára tér át.  
A polgármester az írásos jelentéshez a következőket mondja el: 
A 178/2010.(IV.28.)Kt. határozat végrehajtásához hozzáfűzi, hogy a jelentés készítése óta 
Stranszki Péterrel és Szabó Margittal is aláírásra került az otthonteremtés helyi támogatására 
vonatkozó támogatási szerződés, így elkezdődött a jelzálogjog bejegyzési folyamat is. 
A 184/2010.(IV.28.)Kt. határozat végrehajtásánál le lett írva, hogy a testület által hozott hatá-
rozat egy-egy példánya megküldésre került a Dobfesztivál Egyesület elnöke, illetve alelnöke 
részére, amelyre a mai napig nem érkezett visszajelzés. 
A 212/2011.(V.26.) Kt. határozat arról szól, hogy a képviselő-testület a többcélú sportlétesít-
mény megvalósításához szükséges tervek elkészíttetésének költségét az önkormányzat szűkös 
pénzügyi helyzetére való tekintettel nem tudja felvállalni.  
A testületi ülésen a polgármester azt a felkérést kapta, hogy keresse meg Havancsák Lászlót, 
aki a település fásítására 10 millió forintot ajánlott fel, hogy ezen összegből a tervek elkészíté-
séhez szükséges forrás felhasználható-e. Havancsák László elmondta, hogy ezen összeget a 
település fásítására adományozta.  
A sportegyesület elnöke elmondta, hogy szponzorok támogatásával sincs elegendő összeg a 
tervek elkészítéséhez.  
A polgármester elmondja, hogy július 4-én a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős 
államtitkárával Czene Attilával és munkatársaival fog tárgyalni, bízik abban, hogy valamilyen 
elmozdulás lesz ez ügyben. A társasági adó módosítása lehetővé teszi, hogy gazdasági társa-
ságok bizonyos feltételek mellett részt vegyenek sportlétesítmények fejlesztésének finanszíro-
zásában. Megjegyzi, hogy olyan partnereket kellene keresni, akik társasági adót fizetnek. Ed-
dig ez ügyben sincs eredmény. 
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A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta szóban kiegészíteni.    
A polgármester a két testületi ülés között történt fontosabb eseményről szól röviden.  
- 2011. május 27-én Gyomaendrődön a Munkaügyi Kirendeltség állásbörzét és munkáltatói 

fórumot rendezett, ahol Novák Imre alpolgármesterrel voltak jelen. A fórum keretében ta-
lálkoztak Erdős Norbert úrral a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjével, aki felé jelez-
ték a közfoglalkoztatási rendszer anomáliáit. A polgármester meghívta egy dévavánai lá-
togatásra, ahol közvetlenül szerezhetne tapasztalatot a helyi cégeket foglalkoztató témák-
ról. Elmondta a kormányhivatal vezetőjének azt is, hogy megszeretnék vele ismertetni az 
önkormányzati reformmal, a tervezett feladatátadásokkal kapcsolatos elképzeléseiket.  

- 2011. május 28-án a református templomban volt a nyári komolyzenei koncertsorozat első 
programja a svéd-magyar pánsípművész Szabó Steve előadói estje.  

- 2011. június 1-én Szentesen volt a Dél-Alföldi Ivóvíz-minőségjavító Konzorcium taggyű-
lése. A résztvevők közösen kinyilvánították, hogy elfogadhatatlan számukra a KEOP tá-
mogatás és az önkormányzati eu önerőalap átalakított rendszere, ami szerint a korábbiak-
tól eltérően a maximális támogatás 85 %-os lehetne, de ez is csak úgy, hogy a munkák egy 
részét közfoglalkoztatottakkal kellene elvégeztetni.  

-  2011. június 9-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttek Szalai Károly nyugal-
mazott köztisztviselő, volt önkormányzati képviselő, Víziközmű Társulat elnöke részére 
díszsírhely adományozásáról. 

- 2011. június 9-én Békéscsabán a Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet Sürgősségi Betegel-
látó Osztály korszerűsítésének befejezése alkalmából tartott rendezvényen vett részt a 
polgármester.  
Az osztály átalakítása, felszereltsége szolgálatot ellátó orvosok és személyzet felkészült-
sége magas színvonalon alkalmas a sürgősségi esetek ellátására. Az egészségügy szerve-
zése, finanszírozása terén fellelhető tarthatatlan állapotokról is informálódtak. Példaként 
elmondja, hogy egy 196 millió forintért beszerzett a jelenleg legmodernebb CT berende-
zéshez néhány kiegészítő elem és szoftver kellene, a szív- és az érkatéterezéseket, az en-
doszkópos vizsgálatokat ki lehetne váltani vele. A vizsgálat költsége és rizikója is csök-
kenne, de a MEP a finanszírozásba ennek ellenére nem fogadja be.  

- 2011. június 10-én a Közép Békési Térségi Ivóvíz-minőségjavító Társulási Taggyűlés 
volt, ahol a társulási megállapodás módosítása és az aradi vízátvezetéssel megvalósuló 
változattal összefüggő megállapodás megtárgyalása volt napirenden.  

- 2011. június 14-én Vésztőn volt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásának Társulási 
Tanácsülése, ahol  
o a társulás és a közösen fenntartott szociális intézmények költségvetésének módosítása, 
o az Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása, 
o a Káptalanfüredi ifjúsági táborban a szezonkezdet előtt halaszthatatlanul elvégzendő 

munkák meghatározása voltak a fő témák.  
- 2011. június 16-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, amelyen  

o visszatérően foglalkoztak a komposztálótelepet üzemeltető Organoferm Kft-vel kötött 
vagyonkezelői megállapodással,  

o módosítást kezdeményeztek a könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződésnek, 
o foglalkoztak a Layer Kft. jóteljesítési bankgaranciát kiváltó biztosítási fedezetet nyúj-

tási szándékával, amit elutasított a testült, 
o a Közép Békési Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzat Társulás alapszabályának módo-

sításával 
o a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program Békés megyei, aradi vízbázis-

ra épülő közös megvalósítására szóló Együttműködési Megállapodással. 
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- 2011. június 17-én a Nemzeti fejlesztési Minisztérium Klíma- és Energiaügyekért felelős 
államtitkárát Bencsik János urat fogadták, aki a nyertes KEOP-os önkormányzati intéz-
ményi épületek felújítását célzó pályázat előkészítettségéről tájékozódott.  
Elmondta, hogy az Energia Központ szakemberei és a felkért független külső szakértői bí-
rálók egyaránt célszerűnek és a körülményekre tekintettel a legjobb alternatívának tartják 
a kidolgozott elképzelést.  
Felhívta a figyelmüket, hogy a biomassza alapú megújuló energiára történő átállás csak 
akkor tudja meghozni az elvárt eredményeket, ha az alapanyagot begyűjtő, feldolgozó 
rendszert is megépítik hozzá. Kijelentette, számíthatnak a biobrikett üzem kialakítására 
beadott KEOP-os pályázat támogatására, kedvező elbírálására.  

- 2011. június 21-én Várfi András Gyomaendrőd polgármesterével találkozott, aki egy fel-
állítandó gyomaendrődi járással kapcsolatos elképzeléseit ismertette. 

- 2011. június 22-én Szentesen a Dél-Alföldi TÖOSZ tagönkormányzatok képviselői vitat-
ták meg az új önkormányzati törvény koncepcióját egy országos fórumsorozat keretében 
és tettek javaslatokat a tervezet kialakításához.  

- 2011. június 23-án Balogh Csilla jegyzővel Békéscsabán a Megyeházán aláírták a közös 
megyei földgázbeszerzéssel kapcsolatos szerződést. 

- 2011. június 24-én Kiskunmajsán a Jona-Thermál Konferenciaközpontban informális ta-
lálkozó volt a települési önkormányzati szövetségek képviselőivel, az önkormányzati tör-
vénytervezettel kapcsolatosan. Sajnos meg kellett állapítani, hogy településtípustól függő-
en eltérően ítéltek meg továbbra is az egyes kérdéseket.  

- 2011. június 27-én a Magyar Államkincstár Békés Megyei igazgatóságán a polgármester 
aláírta a Vass-telepi iskolaépület felújítására beadott és a Belügyminisztérium által nyer-
tesnek nyilvánított pályázat támogatási szerződését.  

- 2011. június 29-én Szegeden a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. taggyűlésén vett 
részt, ahol az új vezérigazgató mondta el a cégvezetés 2011. évi programját, beszámolt 
eddigi munkájáról.  
Nyitni kívánnak az eddigieknél jobban az önkormányzatok felé, különösen a tulajdonosi 
települési körnek szeretnének az eddigieknél hathatósabb segítséget nyújtani projektgene-
rálásban, finanszírozási megoldásokban.  

- A testületi ülés megkezdése előtt az ÁMK Vörösmarty úti iskolaépületében a TIOP-os 
pályázat záró rendezvényére került sor. Informatikai infrastruktúra fejlesztése történt az 
ÁMK iskoláiban az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 28.486.000,- Ft össze-
gű támogatásból.  

- A polgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végre-
hajtásáról írt jelentésben benne van a nyári gyermekétkeztetés támogatására beadott pá-
lyázat eredményéről a tájékoztató, amelyhez kiegészítésképpen hozzáfűzi, hogy a támoga-
tás teljes összege már leutalásra került.  

- A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynek a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott 
időszaki kiállítás megrendezésének támogatását kérő pályázata 600.000,- Ft-os támogatást 
kapott a Múzeumi Szakmai Kollégiumtól.  

- Az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz beadott a Szeghalmi úti alsós iskolaépület 
felújításának támogatására beadott pályázaton 19,4 millió forint támogatást nyert, amihez 
4,8 millió forint önerőt kell biztosítani.  

- A polgármester ismerteti a Kormány 1224/2011(VI.29.) Korm. határozatát az Ivóvízminő-
ség-javító Program felgyorsításáról.  
(A kormányhatározat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

- A polgármester felolvassa Ignácz Jánosné a Nők Baráti Körének elnöke levelét, amely a 
helyi orvosi ügyelettel, a gyomaendrődi szakrendeléssel, valamint a kistérségi televízió 
műsorával kapcsolatos. 
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(A levél másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentéshez és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy a Layer Kft-től megérkeztek-e a szerződésekben vál-
lalt bankgarancia leveleket, amelynek határideje a mai nap? 
Pap Tibor polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a bejelentések kapcsán fog-
nak a témával foglalkozni.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a pol-
gármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az kézfelnyújtás-
sal jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a következő határo-
zattal: 
 

Határozat: 
 238/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2011.(III.31.); 
160/2011.(IV.28.); 165/2011.(IV.28.); 166/2011.(IV.28.); 168/2011.(IV.28.); 
178/2011.(IV.28.); 179/2011.(IV.28.); 184/2011.(V.17.); 185/2011.(V.17.); 
190/2011.(V.17.); 194/2011.(V.26.); 195/2011.(V.26.); 196/2011.(V.26.); 
199/2011.(V.26.); 200/2011.(V.26.); 201/2011.(V.26.); 202/2011.(V.26.); 
203/2011.(V.26.); 204/2011.(V.26.); 205/2011.(V.26.); 206/2011.(V.26.); 
207/2011.(V.26.); 208/2011.(V.26.); 210/2011.(V.26.); 211/2011.(V.26.); 
212/2011.(V.26.); 213/2011.(V.26.); 214/2011.(V.26.); 216/2011.(V.26.); 
218/2011.(V.26.); 220/2011.(V.26.); 226/2011.(VI.9.); 227/2011.(VI.9.) határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármes-
teri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről.  

 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét ké-
pezi.) 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirend megtárgyalására, amely a Farkas Gyula 
Közoktatási Intézmény tájékoztatójának megtárgyalása a dévaványai középiskolai oktatás 
helyzetéről. 
A polgármester köszönti Czeglédiné Szappanos Anitát a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 
igazgatóhelyettesét, Tóth Erikát a dévaványai tagintézmény koordinátorát, valamint Földi 
Zoltán pedagógust, az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság külső tagját.  
A polgármester megkérdezi az igazgatóhelyettest, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az 
írásos anyaghoz? 
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Czeglédiné Szappanos Anita a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese – 
köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
Rövid szóbeli kiegészítést kíván tenni a kiküldött anyaghoz, közben a jelenlévők megtekint-
hetik a prezentációt.  
Az igazgatóhelyettes elmondja, hogy az intézmény igazgatója készült a mai testületi ülésre, de 
sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni.  
Örömmel veszik, hogy szoros kapcsolatot tudnak ápolni a helyi önkormányzatokkal.  
Elmondja, hogy stratégiai szempontból a dévaványai intézményegység nagyon fontos intéz-
ményük számára.  
Az intézményegységben dolgozók nagyon szép munkát végeznek és ezáltal szép eredménye-
ket érnek el.  
Az anyag készítésekor még nem volt ismert a szóbeli érettségi eredmény.  
Elmondja, hogy Dévaványán egy osztály érettségizett. 
Elmondja, hogy a szóbeli vizsgákra június 14-én, 15-én és 16-án került sor, a szarvasi Dr. 
Kutas Ferenc elnökletével, akinek több évtizedes a pedagógiai tapasztalata a vizsga nyugodt 
légkörének egyik biztosítéka volt. Nemcsak a diákok, de a fiatalabb pedagógusok számára is 
példát mutatott. Az elnöki beszámoló is kiemelte, hogy a végzősök az alkalomhoz illő öltö-
zetben, komolysággal és felkészültséggel jelentek meg a vizsgán, megadva a tiszteletet ennek 
a jelentős események. Több pozitív meglepetés is született, a vizsgabizottság jó néhány re-
mekbe szabott ötös feleletet hallgathatott meg. Így volt olyan diák, aki sikeresen javított az 
írásbeli eredményén. Az idén a történelem ment a legjobban, az összesített eredmény elérte 
3,77-es átlagot. Természetesen előfordultak gyengébb teljesítmények, de elmondható, hogy az 
idei érettségi sikerrel zárult, hiszen egyetlen bukás sem történt.  
Négy tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amelyért dicséretben lettek részesítve.  
Kovács Mónika általános dicséretet kapott, minden tantárgyból kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott. Német nyelvből 70 %-os lett a teljesítménye, így középfokú nyelvvizsgát is tett.  
Ernyes Adrienn földrajz tantárgyból kapott szóbeli feleletéért dicséretet, Farkas Péter angol 
tantárgyból, valamint Hajdu Tamás történelem tantárgyból.  
Röviden tájékoztatja a jelenlévőket a szakmai vizsgák eredményeiről.  
Minden szakmában kimagaslóak voltak a gyakorlati eredmények: élelmiszer- és vegyi áru 
eladók 79,19 %-os, fodrászok 78,38 %-os, festő, mázoló és tapétázók 71,93 %-os átlagra tel-
jesítettek. Az írásbeli és a szóbeli teljesítmények nem rontották, hanem emelték a gyakorlati 
eredményeket, így a szakmunkás vizsgák eredményei a következők voltak: élelmiszer- és 
vegyi áru eladók 4,47 (80,35 %), fodrászok 4,4 (80 %), festő, mázoló és tapétázók 4,25 (76,88 
%). Minden esetben kiemelte a vizsgabizottság elnöke, hogy a vizsga törvényesen zajlott, 
melynek előkészítése és lebonyolítása példaértékű volt minden bizottság esetén.  
A jövőképről, a változásokról, a fejlesztésekről szól röviden az igazgatóhelyettes.  
Elmondja, hogy a holnapi naptól két új intézmény integrálódik az intézményükhöz, 1200 fő-
vel bővül a gyermeklétszám. 2011. augusztus 31-el a Gyomaendrődi Bethlen Gábor Gimnázi-
um és Szakközépiskola kerül az intézményükhöz. 
Elmondja ahhoz, hogy egy intézmény létrejöjjön nevet kell váltaniuk.  2011. szeptember 1-től 
az intézmény neve: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény.  
A gyermek létszám kb. 3200 fő lesz, a dolgozói létszám pedig 300 fő. 
Elmondja, hogy június 25-én Orosházán megrendezésre került a nemzetközi fodrászverseny, 
ahol Szarka Natália I. helyezést ért el.  
Terveik között szerepel a felnőttképzés erősítése. Több millió forintos közbeszerzési pályáza-
tokat nyertek el. Dévaványán a DÉSZOF Kft-vel kötött megállapodás alapján 17 főt képeztek 
ki csomagoló anyagok visszaválogatására, 10 fő részére a Kft. munkát is biztosított.  
A Békés Megyei Hírlapban kéthetente számot adnak az intézményben történt fontosabb ese-
ményekről, amit a jövőben is szeretnének megtenni. 
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Jövőkép tekintetében nagyon sok programjuk van, amelyek megvalósítására 10 millió forintot 
nyertek. A program keretében októberben fodrászversenyt szerveznek Orosházával közösen. 
Röviden, nem teljes körűen ennyiben kívánta tájékoztatni a testület tagjait. 
A felmerülő kérdések tekintetében szívesen áll rendelkezésre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az igazgatóhelyettesnek az elmondottakat.  
A polgármester egy rövid tájékoztatást kér a beiratkozásokról.      
Czeglédiné Szappanos Anita a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese – 
elmondja, hogy a beiratkozások száma általában megegyezik a kilépők számával.   
Pap Tibor polgármester – a szakmaváltással kapcsolatban szeretne néhány mondatot hallani. 
Czeglédiné Szappanos Anita a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese – 
elmondja, hogy az idei évben először összejött a hegesztőcsoport. Nyitni kell a gépipari 
szakmák oktatása felé, a piaci igényekre gyorsan reagálni kell.  
Dévaványán a képzési lehetőségeket nem szeretnék csökkenteni, sőt nyitni szeretnének a 
gasztronómia, az építőipar felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – a fejlesztések kapcsán nem esett szó a sportlétesítményről, erről sze-
retne hallani néhány mondatot.  
A képviselő elmondja, hogy a dévaványai intézménybe közel 300 gyermek tanul, a dolgozói 
létszám pedig 25 fő. Tudomása szerint a pedagógusok nagyon feszített ütemben dolgoznak, 
valamint szól a túlórák finanszírozásáról. 
Czeglédiné Szappanos Anita a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese – a 
képviselő felvetésére elmondja, amióta vezető váltás történt a túlórák elszámolásra kerültek. 
A pedagógusokat nem szeretnék továbbterhelni. Szól a minőségi oktatás elvárásáról. 
Valóban meg kellene oldani a gyermekek mozgáslehetőségét, jelenleg az intézmény mellett 
lévő füves részen tornáznak. Szükség lenne egy tornateremre.  
Elmondja, hogy az ingatlan nincs a megye tulajdonában, így nehezebben tudnak egy adott 
beruházást finanszírozni. Megjegyzi, hogy Békésen egy vállalkozótól bérelnek tornatermet. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a településen nem rég épült meg a sportöltöző, mel-
lette a felújított sportpálya, amit véleménye szerint bérbe tudnának adni az intézmény részére.  
Czeglédiné Szappanos Anita a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese – 
köszöni a lehetőséget, természetesen nyitottak minden lehetőségre.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – nagyon jónak tartja, hogy az intézmény Tisza Kálmán nevét veszi fel. Javasolja, hogy 
az intézmény neve mellett a tagintézmény neve is szerepeljen pl. Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény Eötvös József Tagintézménye Dévaványa.  
Elmondja, hogy az integráció miatt párhuzamos képzésekre is sor fog kerülni. Véleménye 
szerint a jól bevált képzéseket nem kell elvinni a településekről, gondol itt Dévaványa eseté-
ben a fodrászképzésre. A bizottság elnökének véleménye, hogy asztalosokat Dévaványán is 
kellene képezni, mint korábban.  
A bizottság elnöke röviden szól a szakmák oktatásának fontosságáról, a felnőttképzésről, va-
lamint a többfunkciós sportlétesítmény szükségességéről.  
Elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megvitatta, amelyet egyhangúlag elfogadásra 
javasolnak a testület felé, megköszönik az intézmény dolgozóinak munkáját.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – a bizottsági ülésen is felvetette, hogy a helyi tévén keresztül is 
tájékoztatni kellene a lakosságot az aktuális eseményekről. Megjegyzi, hogy ez egy ingyenes 
megjelenési forma.  
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Czeglédiné Szappanos Anita a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese – 
elmondja, hogy a marketingre intézményük nem keveset áldoz, már említett, hogy a Békés 
Megyei Hírlapban két hetente adnak számot az aktuális eseményekről, amit a helyi tévében is 
meg lehetne jelentetni. 
Elmondja, hogy a bizottság elnökének levelét megkapták, amely a névváltozással kapcsolatos. 
A Békés Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény név mellett hozta meg döntését. Elmondja, hogy minden évben megkoszorúzzák az 
adott intézmény emléktábláját, tehát a gyökerektől nem szakadnak el.  
Az elhangzott javaslatokat az intézmény igazgatója felé tolmácsolni fogja.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.   
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Oktatási-, Közművelődési-, Sport 
és Ügyrendi Bizottság keddi ülésén dr. Ágoston Sándor elnök úrtól és Nyuzó Marietta képvi-
selő asszonytól elhangzott észrevételekre, kérdésekre kíván válaszolni. 
Az első észrevétel a beszámoló 3. pontjában olvasható hiányzásokkal kapcsolatos intézkedé-
sek kapcsán merült fel.  
A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény dévaványai oktatási egysége Dévaványa Város Ön-
kormányzat Jegyzőjének illetékességébe tartozó tanulók esetében a 2010/2011-es tanévben a 
kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul mulasztott gyermekek esetében 18 tanulót 
érintően élt a jegyzői felszólítással, melyből  

• 1 tanuló tekintetében utólagosan megtörtént orvosi igazolással mulasztásának alátá-
masztása, 

• 17 tanuló esetében megtörtént a 10 órás jelzés, azaz a közoktatási intézmény igazga-
tója jelezte a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, hogy a 
gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott 
tanévben elérte a tízet, 

• 4 tanuló vonatkozásában már az 50 órás jelzés is megérkezett, ebből 1 tanulónál az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztésének eljárása is lefolytatásra került. 3 tanuló 
esetében, - mivel átmeneti nevelésbe vett gyermekekről van szó - megküldésre ke-
rült a jelzés a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyámi tevékenység szakmai 
segítése, ellenőrzése érdekében, amelyet a gyámhatóságokról, valamint a gyermek-
védelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 91/F. § a) 
pontja ír elő nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermekek eseté-
ben. 

Összesen a Farkas Gyula Közoktatási Intézménytől a 2010/2011-es tanév során, tehát 18 tanu-
lót érintően 25 értesítés érkezett. 
A második kérdés az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos számlanyitással 
volt összefüggésben. 
Az irodavezető elmondja, hogy a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 91/I. § (5) bekezdése értelmében a 
jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről szóló, jogerősítési záradékkal ellátott hatá-
rozatot a jogerőre emelkedést követően nyolc napon belül közli a Magyar Államkincstárnak 
az iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatóságával, egyidejűleg - ha a települési 
önkormányzat nem rendelkezik még családtámogatási folyószámlával - megküldi az iskoláz-
tatási támogatást folyósító regionális igazgatóság részére a családtámogatási folyószámla 
megnyitásához szükséges számla törzsadat bejelentő nyomtatványt és a jegyző aláírási cím-
példányát. Dévaványa tekintetében az első jogerős határozat májusban keletkezett, tehát ekkor 
tettek eleget ezen kötelezettségüknek. A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságától 
természetesen telefonon érdeklődtek, hogy hol tart a folyamat, mire a kolléganő elmondta, 
hogy ez egy hosszadalmasabb kb. 2 hónapos művelet lesz. 
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Röviden ennyit kívánt elmondani az ülésen felmerült kérdésekre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az elmon-
dottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tájékoztatóját kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 239/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas Gyula Közoktatási In-
tézmény tájékoztatóját a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 
munkavégzést kíván.  

 
Felelős:  - 
Határidő: - 

 
(A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az intézmény részéről megjelenteknek az ülésen való 
részvételt és az írásos anyaghoz tett szóbeli kiegészítést, a kérdésekre adott válaszokat. To-
vábbi jó munkavégzést kíván az intézmény dolgozóinak.  
 
A polgármester javasolja, hogy Földi Imre kérésének megfelelően az értékteremtő kertészeti 
közmunkaprogramról készült prezentáció megtekintésével és az ezzel kapcsolatos tájékozta-
tóval folytassák az ülést.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre programirányító, képviselő – bemutatja az értékteremtő közmunkaprogramot egy 
rövid prezentáció keretében.  
Elmondja, hogy 2011. április 1-től december 31-ig 12 fő 8 órában történő foglalkoztatására 
nyílt lehetőség a program keretében. A munkaügyi központ támogatja a foglalkoztatást, vala-
mint a program keretén belül eszközbeszerzés is történt.  
A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant - amely 
7200 m2

Elmondja, hogy az épület folyamatos felújítás alatt van. 
 terület nagyságú -, kertészeti tevékenység végzésére alkalmassá teszi.  

20.000 db káposztapalánta került elültetésre, amelynek fejlődési fázisát a kivetítőn láthatják 
az ülésen jelenlévők.  
2.000 db paradicsompalánta és 2.000 db paprikapalánta is elültetésre került a területen.  
A káposztát, a paradicsomot és paprikát a Váradi Bt. felé értékesítik. 
Elmondja, hogy az értékteremtő közfoglalkoztatás befejezése előtt fog készíteni egy írásos 
tájékoztatót. Bízik abban, hogy jelentős bevételt tudnak produkálni a programból. 
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Látható, hogy az értékmegóvásra nagysúlyt helyeznek, a területet körbekerítették, az épület-
ben pedig 2 fő fog tartózkodni, így próbálják megoldani az őrzés-védelmet.  
A hangsúlyt a növények beszerzésére fordították, a későbbiekben a fóliasátor megvalósítására 
is sor fog kerülni.  
A növények termesztése tekintetében egyeztetni fognak a Váradi Bt-vel és igényüknek megfe-
lelően termelnek.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a rövid prezentációt.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy szántóföldi kertészkedést terveznek-e megva-
lósítani? 
Következő kérdését Kónya István vállalkozóhoz intézi, hogy az értékesítésben tud-e segítsé-
get nyújtani?  
Földi Imre programirányító, képviselő – a képviselő kérdésére elmondja, terület függvénye, 
hogy mennyire tudnak terjeszkedni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kónya István vállalkozó részére.  
Kónya István vállalkozó – örömmel vette, hogy megvalósult a kertészet. Elmondja, hogy 
segít piacot találni az értékesítésre váró termékekre.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, hogy a tevékenységgel kapcsolatban eddig mekkora 
költség merült fel? 
Földi Imre programirányító, képviselő – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a káposztapa-
lánta ára 250.000,- Ft, a paradicsom-, paprikapalánta ára 24.000,- Ft, a műtrágya ára 14.000,- 
Ft volt. Eszközbeszerzésre 1,5 millió forint van biztosítva, amit még teljes mértékben nem 
használtak fel.   
Dékány József képviselő – nagyon jó dolognak tartja, hogy tájékoztatják a képviselőket, va-
lamint a lakosságot is. A képviselő szeretné, ha a legközelebbi testületi ülésre a mákról is 
kapnának egy ilyen tájékoztatót.  
Földi Imre programirányító, képviselő – röviden szól a máktermesztésről, amiről a betakarí-
tást követően fog számot adni.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, törekedni kell arra, hogy az épületet minél hamarabb lak-
hatóvá tegyék annak érdekében, hogy az ott lakó az őrzés-védelmet biztosítsa.  
Földi Imre programirányító, képviselő – a képviselő felvetésére elmondja, hogy a lakásbérleti 
szerződés megkötésre került, a lakás július 1-től ki van utalva.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a témát lezárja. 
Megköszöni Földi Imrének a tájékoztatót. 
 
 
(Az értékteremtő kertészeti közmunkaprogramról készült fényképfelvételek a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.) 
 
 
Novák Imre alpolgármester kiment az ülésteremből, így a testület létszáma 8 fő.  
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2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendre, amely az ÁMK József Attila Művelő-
dési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének beszámolójának 
megtárgyalása a művelődési és a művészetoktatási szakmai tevékenységről és az intézményi 
működésről.   
A polgármester megadja a szót Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető részére, ha az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van akkor, azt tegye meg.  
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét.  
Beszámolójában a művészetoktatást és a közművelődési tevékenységet is bemutatta, valamint 
a személyi és tárgyi feltételeket.  
A szakmai tevékenységet a korábbi beszámolóktól eltérően éves bontásban mutatta be.  
Az intézményegység vezető röviden szól az intézmény gazdálkodásáról, a tárgyi-, személyi 
feltételekről, az épület állagáról, a kapcsolattartásról.  
Megköszöni a képviselő-testület támogatását.  
Röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Erdeiné Mucsi Mártának az elmondottakat. 
Megkérdezi Baloghné Berényi Erzsébetet az ÁMK igazgatóját, hogy kíván-e az írásos anyag-
hoz szóbeli kiegészítést tenni? 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a beszámoló kapcsán az 
intézményegység vezetővel egyeztetett. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bi-
zottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasol-
nak a testület felé. A bizottság megköszöni a beszámolót, valamint az intézmény dolgozóinak 
a munkáját.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – elmondja, hogy az intézményegységnek 
van egy háttéralapítványa, ami nagy segítséget jelent, hiszen sok gyermeknek a tandíját ala-
pítványon keresztül fizetik ki. Elmondja, hogy alapítványi forrásból szereztek be eszközöket, 
fejlesztették a technikát.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az integrációval járt az intézmény gazdasági önál-
lóságának elvesztése. A polgármester meglátása, hogy az integráció jó döntés volt.  
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – röviden szól az integráció előnyeiről, va-
lamint hátrányairól.  
Pap Tibor polgármester – kérdése, hogy a Kádár család képviselője tartja-e a kapcsolatot az 
intézménnyel? 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – a rendezvényekre meg szokták hívni a Ká-
dár család képviselőjét, elfoglaltsága miatt mindegyikre nem tudott eljönni. Ígéret tett arra, 
hogy segíti az intézmény munkáját.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Fe-
renc Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
240/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Köz-
pont József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézményegységének a művelődési és a művészetoktatási szakmai tevékenységéről és 
az intézmény működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az intézményegység vezetőjének és dolgozóinak további ered-
ményes munkavégzést kíván.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(Az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményegységének a művelődési és a művészetoktatási szakmai tevé-
kenységről és az intézmény működéséről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képe-
zi.) 
 
Novák Imre alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma ismé-
telten 9 fő.  
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirend megtárgyalására, amely az ÁMK Óvoda 
és Bölcsőde intézményegységének beszámolója az óvodai, bölcsődei nevelés szakmai tevé-
kenységéről. 
A polgármester megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezető részére, ha 
van szóbeli kiegészítése az írásos beszámolóhoz, akkor azt tegye meg.  
Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezető – köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket.  
Úgy gondolja, hogy a beszámoló részletes, amihez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.   
A beszámolóban összefoglalta az elmúlt két évben történteket.  
A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bi-
zottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasol-
nak a testület felé. A bizottság megköszöni a beszámolót, valamint az intézmény dolgozóinak 
a munkáját. A bizottság megállapította, hogy az intézményben példaértékű munkavégzés fo-
lyik.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, nehezményezték a szülők, hogy az óvodai ballagási 
ünnepségen nem vehettek részt. A képviselő kérdése, hogy mi ennek az oka? 
Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezető – a képviselő kérdésére elmondja, hogy 
módosult az intézmény pedagógia programja, amely szerint az óvodai ballagási ünnepség 
zártkörben zajlik mindegyik tagintézményben. Az ünnepségről fotók készülnek, amelyen a 
szülők láthatják gyermeküket.  
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Vannak olyan rendezvények, ahol a szülők is részt vehetnek. Az elmúlt időszakban nyitottak a 
családok felé, egyre több közös programot szerveznek, ilyen például az adventi és húsvéti 
barkácsdélután, karácsonyi műsor a nagycsoportban Anyák Napja, családi gyermeknap, szülői 
fórumok, kirándulások, búcsúnap, alapítványi bál, stb. Ecsegfalván a farsangi műsor, amely a 
szülők részvételével és aktív közreműködésével valósul meg. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a sószoba megvalósítását nagyon jó kezdeményezésnek tartja. Erről 
kérne egy rövid tájékoztatást.  
Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezető – elmondja, hogy évek óta nagy hang-
súlyt fektetnek az egészséges életmódra. Az aszmatikus és a légúti megbetegedésekben szen-
vedő gyermekek növekvő száma miatt úgy döntött a Nevelőtestület, hogy az óvoda egy hasz-
nálaton kívüli helyiségben sószobát alakít ki. A sószoba kialakítása az óvoda Hétszínvirág 
Alapítványának finanszírozásával, támogatásával és egyéb sikeres pályázati forrásokból való-
sulhatott meg. 
Egy esztétikusan kialakított helyiség lett, ahol a gyerekek kedvük szerint foglalatoskodhatnak, 
az ott töltött idő alatt, diavetítésre is van lehetőség. Bíznak abban, hogy kezdeményezésük 
hozzájárul a gyermekek egészségének megőrzéséhez, és a betegségek megelőzéséhez. 
Január 5-én ünnepélyes keretek között került sor az átadásra. A délelőtti órákban az óvodai 
csoportok szervezett keretek között látogatják a sószobát, délután pedig lehetőséget adnak az 
asztmás allergiás lakosság számára is. Várakozáson felüli volt a lakosság körében az érdeklő-
dés, a látogatottság 3 hónap alatt 834 alkalommal voltak gyógyulni vágyók a helyiségben. 
Elmondja még, hogy nyári időszakban a sószoba nem működik, mivel a meleg miatt nagyobb 
a párolgás. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy sikeres pályázat kapcsán az óvodai, illetve bölcső-
dei épületek meg fognak újulni.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének az 
óvodai, bölcsődei nevelés szakmai tevékenységről szóló beszámolóját kéri, az kézfelnyújtás-
sal jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
241/2011.(VI.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Köz-
pont Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének az óvodai, bölcsődei nevelés szak-
mai tevékenységéről szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az intézményegység vezetőjének és dolgozóinak további ered-
ményes munkavégzést kíván.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(Az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének az óvodai, böl-
csődei nevelés szakmai tevékenységről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirend megtárgyalására, amely az ÁMK Neve-
lési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységének szakmai beszá-
molójának a megtárgyalása.   
A polgármester megadja a szót Kajla Annamária intézményegység vezető részére.  
Kajla Annamária intézményegység vezető – köszönti az ülésen jelenlévőket.  
A bizottsági ülésen vetődött fel, hogy Bucsán és Kertészszigeten végzett vizsgálatokért ellen-
szolgáltatás kérhető-e. Az intézményegység vezető elmondja, hogy ellenszolgáltatás abban az 
esetben kérhető, ha a kistérségi megállapodásban nem szerepelnek.  
Elmondja, hogy Szarvas városban egy komplex vizsgálatot 20.000,- Ft-ért végeznek, egy 
kontroll vizsgálatot pedig 10.000,- Ft-ért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kajla Annamáriának az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester röviden szól az oktatási törvény tervezetéről.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményegységének szakmai beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
242/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Köz-
pont Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegységé-
nek szakmai beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az intézményegység vezetőjének és dolgozóinak további ered-
ményes munkavégzést kíván.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(Az Általános Művelődési Központ Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat Intézményegységének szakmai beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirend megtárgyalására, amely a bejelentéseket 
tartalmazza. 
A polgármester javasolja, hogy első bejelentésként a Köztemető üzemeltetési pályázatról hoz-
zanak döntést, a pályázóra való tekintettel, mivel vidékről érkezett.  
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A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére. 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a testületi döntés értelmében a közteme-
tő üzemeltetésére vonatkozó pályázati hirdetmény megjelent a Békés Megyei Hírlapban, a 
Dévaványai Hírlapban, valamint a Dévaványai kábel televízió hírújságában. 
Az ügyintéző elmondja, hogy a pályázati dokumentációt három cég vásárolta meg, amelyek a 
következők:  

- Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Kft. 5700 Gyula, Esze T. u 4. sz., 
- Közép-Tem Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi út 103. sz., 
- Sacramentum Kft. 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u 117. sz. 
 

A pályázat beadásának határideje 2011. június 24. 9 óra volt, amely időpontig 1 pályázat ke-
rült benyújtásra a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Kft. részéről.  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén értékelte a beadott pályázatot. 
A pályázati adatlapon az üzemeltetésre vonatkozó árajánlat illetve támogatási igény a követ-
kező: 
 

Év Támogatási igény 

2011. 800.000,- Ft 

2012. 2.000.000,- Ft 

2013. 2.000.000,- Ft 

2014. 2.000.000,- Ft 

2015. 2.000.000,- Ft 

2016. 1.000.000,- Ft 

 
Elmondja, hogy a Kft. ajánlata 50 %-al kedvezőbb, az előző ciklusban beadott pályázatnál.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a testület előtt nem ismeretlen a pályázó, hiszen a Kft. a temető jelenlegi 
üzemeltetője. A bizottság nem volt nehéz helyzetben, mivel hibátlan pályázat érkezett, vala-
mint a Kft. kedvező támogatási igényt fogalmazott meg az önkormányzat felé.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja a 
Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft-t kihirdetni nyertesnek. A polgármester 
említést tett arról, hogy a pályázat hibátlan és a támogatási igény is sokkal kedvezőbb, mint a 
korábbi volt.  
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy jó döntést hozott a testület, amikor a pályázat kiírá-
sa mellett határozott. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési 
Szolgáltató Kft-t nyertesnek kihirdetni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Dorogi János pályázó részére.  
Dorogi János a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft. ügyvezetője – köszönti a 
jelenlévőket.  
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Röviden szól arról, hogy a pályázatban miért kevesebb a támogatási igényük a temető üze-
meltetésének ellátásához, mint az előző üzemeltetési ciklusban volt.  
Elmondja, hogy a Kft. 2006. augusztus 1-én kezdte meg a temető üzemeltetését. Megváltoz-
tatták a temető belső részét, rendezettebbé, áttekinthetőbbé tették. Nagyon sokat dolgoztak a 
temető rendbetételén. Sok teendő van még, a megkezdett feladatokat szeretnék befejezni.  
A Kft. szól a hulladék kezeléséről, amely nem megoldott a temetőben, valamint a szelektív 
válogatásról.  
Elmondja, hogy jelenleg a virágok locsolása ártézi vízzel történik, két vízvételezési helyről. 
Szeretnék a régi kutakat felújítani annak érdekében, hogy a locsolás a későbbiekben ne ártézi 
vízzel történjen.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a pályázó, a felmerülő kérdésekre választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dorogi Jánosnak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft-t hirdessék ki 
nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
243/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a dévaványai köztemető üze-
meltetési feladatainak ellátására meghirdetett nyilvános pályázati eljárás nyertese-
ként a gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft-t - 5700 Gyula, Esze T. u. 
4. sz. - hirdeti ki. 
 
A nyertes ajánlattevővel közszolgáltatási szerződést köt a déaványai köztemető 
2011. augusztus 1-től kezdődő és 2016. július 31. napjáig tartó üzemeltetésére. 
 
A képviselő-testület, felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 25. 

 
 
Pap Tibor polgármester – gratulál a nyertes pályázónak és további jó együttműködést kíván. 
Megadja a szót Dorogi János részére.  
Dorogi János a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltató Kft. ügyvezetője – megkö-
szöni a képviselő-testület bizalmát a Kft. nevében.  
 
A polgármester elmondja, hogy a következő bejelentés az önkormányzati vagyonról és a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkor-
mányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
Az előterjesztést Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető készítette. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – az előterjesztésben részletesen leírta, 
hogy miért van szükség a rendelet módosítására, amit nem kíván megismételni.  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja a bizottság ülésén a rendelet 
terveztet áttekintette, amelyet megalkotásra javasol a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a rendelet megalkotásával.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 
jog gyakorlásáról szóló  8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfel-
nyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül megalkotja 

 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

20/2011.(VII.1.) önkormányzati rendeletét 
 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti  
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló  

8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a földhaszonbérleti díjak 
megállapításával kapcsolatos.  
A bizottsági ülésen többféle alternatíva merült fel. 
A polgármester javasolja, hogy a döntést halasszák el, végezzenek gazdaságossági számításo-
kat és azt követően hozzanak döntést a földhaszonbérleti díjak mértékéről.  
Aki egyetért a javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül egyetért az elhangzott javaslattal a következő határozattal. 
 
 

Határozat: 
244/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy készüljenek 
gazdasági számítások a 2011/2012-es gazdasági évre vonatkozóan az önkormányzat 
tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású külterületi földterületek haszonbérle-
ti díjának - szántó, gyepművelési ágú ingatlanok -, valamint a belterületi földterüle-
tek bérleti díjának megállapításával kapcsolatban. 
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A képviselő-testület a gazdasági számítások ismeretében dönt a földhaszonbérleti dí-
jak mértékéről.  
  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el. 
 
Felelős:   Pap Tibor polgármester 
                 Szűcs Lajos mezőgazdasági ügyintéző 
Határidő:   folyamatos 
 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy következő bejelentést Szűcs Lajos mezőgazdasági 
ügyintéző terjesztette a testület élé, amely termőföldterületek további hasznosításával kapcso-
latos.  
Az ügyintéző az előterjesztésben részletezte, hogy mely területek továbbhasznosításáról kell 
dönteni a testületnek.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – a bizottság javaslata, hogy a területe-
ket továbbra is bérbeadás útján hasznosítsák. A hirdetmény azt követően jelenjen meg, ha a 
testület döntött a haszonbérleti díjak mértékéről.  
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, kép-
viselő – elmondja, a bizottság szintén azt javasolja, hogy bérbeadás útján kerüljenek hasznosí-
tásra az előterjesztésben szereplő területek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő területeket továbbra is bérbeadás útján 
hasznosítsák az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési 
jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. számú mellék-
letében meghatározottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
Határozat: 
245/2011.(VI.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alább felsorolt ön-
kormányzati tulajdonú szántó művelési ágú mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat továbbra 
is bérbeadás útján kívánja hasznosítani, ezért bérbeadásra meghirdeti és versenytárgyalást 
folytat le az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete 
szerint.  
 
A haszonbérbeadásra meghirdetendő területek Dévaványa külterületi közigazgatási területén: 
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Művelési ág Hrsz. Bérelt terület 
nagysága 

Ak. érték 

szántó  0903/14 
 

  9.878 m  23,34 2 

szántó 01287/20   5.110 m   5,67 2 

 
szántó 01286/5   4.062 m 9,87 2 

 
 
A Képviselő-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt haszonbérleti 
szerződést – figyelemmel a termőföldről szóló 1994. évi LV törvény 21. §-ának rendelkezése-
ire. 
 
A Képviselő-testület az induló licit mértékéről a jövő évi földhaszonbérleti díjak meghatáro-
zásakor dönt, amely azzal azonos mértékű.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcs Lajos mezőgazdasági előadó 
Határidő:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Szűcs Lajos mező-
gazdasági ügyintéző terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy ifj. Séllei Gábor Dévaványa, Bánomkert út 5/1. szám alatti lakos, földha-
szonbérlővel kötött földhaszonbérleti szerződés az őrhalmi dűlőben lévő 0942/3 helyrajzi 
számú, 59,3598 hektár nagyságú, 570,33 Ak. értékű, szántó művelési ágú ingatlan vonatkozá-
sában 2013. július 16-val lejár.  
A bérlő az általa bérelt szántóterülettel 2009. szeptember 1-től – 2014. augusztus 31-ig tartó 
időtartamra AKG célprogramban pályázatot nyert. Mivel az általa bérelt földterület bérlete 
nem biztosít részére az AKG célprogram végéig földhasználati jogosultságot, csak 2013. júli-
us 16-ig, ezért kérése, hogy az önkormányzat az ingatlan 2013. július 16. utáni hasznosításá-
val kapcsolatosan részére adjon egy írásbeli „nyilatkozatot”, amelyben a tulajdonos önkor-
mányzat az elnyert program 5-ik befejező évére kinyilatkoztatja a termőföld hasznosításáról 
további szándékát. A tulajdonos nyilatkozatára azért van szüksége a bérlőnek, hogy ha a prog-
ramot ellenőrzik és a pályázó részéről nem megfelelő a teljesítés (pl. a bérlő az általa használt 
termőföld bérletére csak 2013. július 16-ig szerzett használati jogosultságot és nem a program 
végéig 2014. augusztus 31-ig) az elnyert támogatást szankcionálhatják, teljes egészében meg-
vonhatják, illetve jelentheti a programból való kizárását is a pályázónak.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javaslata, hogy 
2013. július 16-át követően a termőföld területet az önkormányzat vonja be saját vállalkozá-
sába, és lépjenek be azokba a célprogramokba, amelyekbe a bérlő bevitte a földterületet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
246/2011.(VI.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 
képező, de ifj. Séllei Gábor Dévaványa, Bánomkert út 5/1. szám alatti lakos, földha-
szonbérlő által bérelt 0942/3 helyrajzi számú, 59,3598 hektár nagyságú, 570,33 Ak. 
értékű, szántó művelési ágú ingatlanát a haszonbérleti szerződés időtartamának lejár-
tát követően 2013. július 16-tól további tartós haszonbérletbe nem hirdeti meg, azt 
bevonja saját mezőgazdasági vállalkozásába és belép azokba a célprogramokba, 
amelyekbe a bérlő bevitte a termőföld területet, vállalva az adott programra és terü-
letre előírt kötelezettségeket, továbbá az önkormányzat, mint tulajdonos a bérleti 
szerződés lejártát követően a területileg illetékes földhivatalnál termőföldhasználó-
nak jelentkezik be. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcs Lajos mezőgazdasági előadó 
Határidő:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés együttműködési megálla-
podás tervezet, amely a nőgyógyászati szakrendelés közös fenntartására vonatkozik Ecsegfal-
va Község Önkormányzatával.        
A polgármester elmondja, hogy a gazdálkodási irodavezető elkészítette a dévaványai nő-
gyógyászati szakrendelés fenntartásával kapcsolatos Dévaványa és Ecsegfalva Önkormányza-
ta közötti együttműködési megállapodás tervezetét.  
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezetet 2011. május 31-én 
tartott ülésén elfogadta.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja a bizottság a tervezetben 
foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért az együttműködési megállapodás ter-
vezetben foglaltakkal, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki elfogadja a dévaványai nőgyógyászati szakrendelés Ecsegfalva Község Önkormányzatá-
val történő közös fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodást kéri, az kézfelnyúj-
tással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
247/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a dévaványai nő-
gyógyászati szakrendelés Ecsegfalva Község Önkormányzatával történő közös fenn-
tartására vonatkozó együttműködési megállapodást.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodás alá-
írásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés munkahelyteremtő és/vagy 
munkahelymegtartó beruházások támogatásával kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy Furka László, Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16. sz. alatti 
lakos, egyéni vállalkozó pályázatot nyújtott be a vállalkozások részére meghirdetett munka-
helyteremtő és/vagy munkahelymegtartó beruházások támogatására vonatkozóan.  
A Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság a benyújtott pályázati do-
kumentációval kapcsolatban megállapította, hogy az hiányos, több dokumentáció nem került 
csatolásra.  
A bizottsági ülést követően a kérelmezőt hiánypótlásra szólították fel, kérték, hogy a hiány-
pótlási felhívásnak 3 napon belül tegyen eleget a pályázat támogathatósága érdekében. 
A vállalkozó jelezte, hogy ilyen rövid idő alatt nem tud eleget tenni a hiánypótlási felhívás-
nak, 2011. június 29-én kelt levelében a pályázatát visszavonta. A pályázó egy későbbi idő-
pontban újból pályázni fog.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a következő bejelentést Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezető terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy az MCOnet International Kft-vel kötött határozott időre szóló „Együttműkö-
dési Megállapodás” 2011. augusztus 2-án lejár.  
Az „Együttműködési Megállapodás”-ban az MCOnet biztosítja Dévaványa Város Önkor-
mányzata és intézményei részére az aktív internet alapú hatékony kommunikációs rendszer 
megvalósítását.  
Ha továbbra is igénybe kívánják venni a szolgáltatásukat, akkor szükséges az együttműködési 
megállapodás meghosszabbítása, határozott időre 2011. augusztus 2-től, 2012. augusztus 1-ig. 
Az MCOnet International Kft. üzemeltetési költsége 27.000,- Ft/hó + ÁFA, amely a 2011. évi 
költségvetésben egész évre tervezve van. 
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban vita alakult ki.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja a bizottsági tagok többsége 
az együttműködési megállapodás meghosszabbítását támogatta.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, folytassanak le egy pályázati eljárást. Elsőként 
meg kell határozni mit szeretnének a partnertől kapni. Az együttműködési megállapodást 
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hosszabb időtartamra is meg lehet kötni, akár öt évre, vagy határozatlan idejűre. Próbálkozni 
kell azzal, hogy a szolgáltatás színvonalasabb legyen, mivel a jelenleginek a tartalmával, mi-
lyenségével nem igazán vannak megelégedve.  
Földi Imre képviselő – a bizottsági ülésen elhangzottakat úgy értelmezte, győzzék meg az 
MCOnet Kft-t, hogy színvonalasabb szolgáltatást nyújtson.  
A képviselő nem javasolja, hogy ezzel kapcsolatban pályázatot írjanak ki, mivel ilyen ala-
csony összegért nem fognak találni szolgáltatót.  
Séllei Zsigmond képviselő – véleménye, amíg az eljárást nem folytatják le, addig erről nem 
tudnak meggyőződni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a megyei önkormányzat kezdeményezésére kötöt-
tek együttműködési megállapodást az MCOnet Kft-vel. A szolgáltatási díjat 10.000,- Ft-al 
csökkentették az első évben fizetett díjhoz képest.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – továbbra is az a véleménye, hogy az 
együttműködési megállapodást hosszabbítsák meg az MCOnet Kft-vel. 
A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a felületet nem használják ki kellően. A szolgáltató 
természetesen azt teljesítette, ami a szerződésben szerepelt. 
Kiss Károly képviselő – véleménye, hogy a problémát a hivatal informatikusa kezelni tudja.  
Pap Tibor polgármester – a bizottsági ülésen kritikaként hangzott el, hogy a lap nem elég 
dizájnos, tartalmilag megfelel az előírásoknak, ami a Localinfo Kft. által nyújtott szolgálta-
tásból adódik. Elmondja, hogy az a tartalom, amely Dévaványával kapcsolatosak, azt helyben 
kell megoldani. Lehetőség van biztosítva az intézményeknek, a vállalkozóknak is, hogy jelen 
legyenek a portálon, amivel nem igazán élnek.     
A polgármester elmondja, hogy a portál fejlesztését szakértővel kell elvégeztetni. 
Séllei Zsigmond képviselő – Dévaványa honlapjának külalakjával nincs megelégedve, vala-
mint az oldal karbantartásával sem. 
Véleménye, hogy pályázatot kell kiírni. Meglátása, hogy a feladattal Dévaványai vállalkozót 
kell megbízni, aki figyelemmel tudja kísérni a településen történteket. A képviselő úgy gon-
dolja, hogy a rendelkezésre álló összeg elegendő a szolgáltatás igénybevételéhez.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, mindenkinek lehetősége van arra, hogy a honlapon 
jelen legyen. Az anyagot le kell adni a hivatalba és felkerült a honlapra.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – azon a véleményen van, hogy írjanak ki pályázatot.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, hogy az MCO-net Kft-vel ne kerüljön meghosszabbí-
tásra az együttműködési megállapodás, hanem írjanak ki pályázatot a dévaványai honlap fej-
lesztésére és üzemeltetésére, valamint karbantartására kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
 

Határozat: 
248/2011.(VI.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MCOnet In-
ternational Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 141. sz.) nem kívánja 
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meghosszabbítani az Együttműködési Megállapodást, amely Dévaványa honlapjá-
nak üzemeltetésére, fejlesztésére, karbantartására vonatkozik.  
 
A képviselő-testület Dévaványa honlapjának fejlesztésére, üzemeltetésére, valamint 
karbantartására vonatkozóan pályázat kiírása mellett dönt.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást készítse el, 
amelyet terjesszen a képviselő-testület elé elfogadás céljából. 

 
Felelős: Pap Tibor polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre - 5510 Déva-
ványa, Széchenyi u. 8. sz. - képviseletében Váradi Andrásné elnök, azzal a kéréssel fordul a 
Képviselő-testület felé, hogy a III. Kuruc Portya hagyományőrző rendezvény megvalósításá-
hoz anyagi támogatást nyújtson.  A kért összege 150.000,- Ft, amelyből a kulturális műsort és 
a fellépők vendéglátását finanszíroznák.  
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.  
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletben 
ilyen célra szabad előirányzat nincs, kedvező döntés esetén a támogatás az általános működési 
tartalék terhére valósul meg. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja a bizottság 100.000,- Ft-ot 
javasol támogatásként megítélni a III. Kuruc Portya hagyományőrző rendezvény megvalósítá-
sához. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén 100.000,- Ft-ot javasol támogatásként meg-
ítélni. Megjegyzi, hogy 4 bizottsági tag támogatta a javaslatot, 1 bizottsági tag pedig nem tá-
mogatta. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a III. Kuruc Portya hagyományőrző rendezvény megvalósításához 
100.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellet és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
249/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre részére 100.000,- Ft támogatást nyújt, amelyet a III. Kuruc 
Portya hagyományőrző rendezvény megvalósításához  biztosít.  
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A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2011. évi költségvetésének álta-
lános működési tartalék előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Múzeumbarátok Köre – 5510 Dévaványa, Széchenyi út 8. sz., képviseli: Váradi 
Andrásné elnök – a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követő 30 na-
pon belül számla ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási 
kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő fel-
használása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, valamint a település internetes honlapján 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője –
megköszöni a képviselő-testület támogatását a Múzeumbarátok Köre, valamint a Kuruc Por-
tya szervezői nevében.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Dr. Szabó Zoltán Túrkeve város Polgármestere 
azzal kereste meg, hogy a korábbi eseti együttműködés helyett egy folyamatos együttműkö-
dést alakítsanak ki a határos Szolnok megyei és Békés megyei települések.  
Eddig elsősorban a Leader rendezvényeken jelentek meg közösen, illetve készítettek közös 
turisztikai kiadványokat „Alföldi Barangolások” címmel.  
A mostani elképzelés egy térségi turisztikai egyesület létrehozásával kívánja az együttműkö-
dést folyamatossá tenni. 
A közelmúltban Túrkevén önkormányzatok, civil szervezetek vezetői, valamint a turisztika 
területén tevékenykedők kidolgozták az elképzelést, mely szerint a létrehozandó egyesület az 
milyen konkrét feladatokat tervez megvalósítani. 
A tervezett feladatok az előterjesztésben szerepelnek, amit nem kíván megismételni.  
Az együttműködők elkészítették az egyesület alapszabály tervezetét, amelyet az előterjesztés-
hez csatolásra került.  
Az alakuló közgyűlés 2011. június 24-én lesz, de a testület pozitív döntése esetén az önkor-
mányzat csatlakozására, amennyiben a tagsággal járó feltételeket vállalják, utólag is lesz lehe-
tőség.  
A tagsággal járó kötelezettségek között van az éves tagdíj fizetése, ami a jelenlegi induló szin-
ten 5,- Ft/év/lakos.  
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat alapító tagja a Körös-Sárrét Turizmusáért 
Közhasznú Egyesületnek, amely hasonló céllal jött létre évekkel ezelőtt, és tevékenységét 
Dévaványára is kiterjeszti, amit a közösen készített kiadványok, Dévaványa képviselete a 
regionális, országos utazási jellegű kiállításokon, továbbá a Dévaványán turizmussal, vendég-
látással foglalkozók részére adott szakmai segítség egyaránt bizonyít. 
Ebben az egyesületben az éves tagdíj 10.000,- Ft.  
Annak ellenére, hogy a Körös-Sárrét Turizmusáért Közhasznú Egyesület eredményesen végzi 
munkáját, a szélesebb körű együttműködés érdekében célszerűnek látja a Dévaványától nyu-
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gatra fekvő településekkel történő együttműködést is, akik a létrehozni tervezett „Alföldi Ba-
rangolások” Térségi Turisztikai Egyesületben fejtik ki közös tevékenységüket.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a tagdíjat magasnak 
ítéli meg a bizottság, de ennek ellenére javasolják, hogy tagként lépjenek be az egyesületbe.  
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 egyhangúlag támogatta, hogy az egyesületbe tagként 
belépjenek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy tagként belépjenek az „Alföldi Barangolások” Térségi Turisztikai 
Egyesületbe és vállalják a tagokra vonatkozó kötelezettségek teljesítését kéri, az kézfelnyúj-
tással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
250/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tagként belép 
az „Alföldi Barangolások” Térségi Turisztikai Egyesületbe (5420 Túrkeve, Kálmán 
király út 18.) és vállalja a tagokra vonatkozó kötelezettségek teljesítését.  
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a működési tartalék terhére biztosítja 
az önkormányzati tagokat terhelő 5,- Ft/lakos/év első éves tagdíj megfizetését.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az egyesületi tagság létesítésével 
kapcsolatos teendők elvégzésével. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 31. 

 
  
(Az „Alföldi Barangolások” Térségi Turisztikai Egyesület alapszabály tervezete a jegyző-
könyv mellékleltét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a kizárólag vele 
szerződéses viszonyban álló önkormányzatok részére hirdette meg a Naptárfotó pályázatát - 
Településünk ünnepei címmel. A játék időtartama alatt - 2011.04.26-tól 2011.9.1-ig - a 
www.eon.hu/fotopalyazat oldalon történő regisztrációval, interneten keresztül lehet jelentkez-
ni és a legfeljebb 3 db kép feltöltése lehetséges. A legtöbb szavazatot szerző pályamű az 
E.ON 2012-es falinaptárának címoldalára kerül, az egyes hónapokhoz kerülő fotókat pedig 
zsűri választja ki. A feltöltött képek bárki számára láthatóak lesznek, szavazni 2011.9.30-ig 
lehet.  

http://www.eon.hu/fotopalyazat�
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A zsűri a képek egyedisége, különlegessége, ötletessége és az általuk nyújtott vizuális élmény 
alapján dönt. Egy településről csak egy fényképet választanak ki. 
A versenyen való részvétel önrészt nem igényel. 
 
A naptár egyes hónapjaihoz illusztrációnak kiválasztott fotók készítőit és a települések ön-
kormányzatát, ahol a képek készültek, külön díjazzák. A Szervező az elbírálást követően a 
fotópályázat nyertesét a nyeremény átadásáról a regisztráció során megadott e-mail címen 
értesíti. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy bizottság javaslata, 
hogy vegyenek részt a naptárfotó pályázaton.  
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 javaslata, hogy vegyenek részt a pályázaton.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a pályázatra fog fotót készíteni a Kossuth úti 
iskola előtt lévő hársfákról.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Séllei Zsigmond képviselőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy vegyenek részt az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Naptárfotó pályáza-
tán kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 
 

Határozat: 
251/2011.(VI.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz az 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. (9002, Győr Pf. 205) Naptárfotó pályázatán, amelynek 
a témája a településen megrendezett ünnepek hangulatának bemutatása.   
 
A pályázat önrészt nem igényel. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert az 
E.ON Naptárfotó pályázati anyagának határidőre történő benyújtásával. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
  Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő: 2011. szeptember 1. - Regisztrációs és beküldési határidő - 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki iro-
davezető terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a villamos energia költségcsökkentése 
érdekében a Dévaványa, Sport u. 5. szám alatt működő Strandfürdő és Gyógyászat intéz-



 28 

ményre vonatkozóan 2011. június 15-én árajánlatot kértek a Képviselő-testület által meghatá-
rozott három cégtől. 
Az árambeszerzés tárgyában - a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a 
helyi beszerzési eljárásra - a megadott határidőig 2011. június 23. 1000

1. EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket Üzemeltető Kft. 

 óráig a felkért vállal-
kozások közül kettő cég küldte meg árajánlatát a következő tartalommal: 

 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 68. 
Szerződéses ár:  17,50 HUF/kWh+áfa 
Szerződéses időszak: 2011. augusztus 1.- 2011. december 31. 
Az ár tartalmazza: a KÁT-ot (kötelező átvétel alá eső megújuló és hulladékból termelt 
villamos energia költsége) és a tényleges fogyasztástól független. Az elszámolás ha-
vonta a mérőóra állások szerint. A fenti ár változatlanságát a szerződéses időszak alatt 
a tényleges fogyasztástól függetlenül garantálják. A fenti ár nem tartalmazza a Magyar 
Energiahivatal által közzétett rendszerhasználati díjat és adókat. 
 

2. L-Intéző Kft.  4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 8. 
Szerződéses ár:  17,95 HUF/kWh+áfa 
Az ár tartalmazza a KÁT-ot. Az ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjat és a kö-
telezően megfizetendő adókat. 

Az E.on Energiaszolgáltató Kft. határidőn túl 2011. június 24-én postán küldte meg ajánlatát. 
Ajánlatában a villamos energia egységára 25,35,- Ft/kWh. Ez az ár tartalmazza a kötelező 
átvétel alá eső megújuló és hulladékból termelt villamos energia költségét. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy bizottság javaslata, 
fogadja el a testület az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket 
Üzemeltető Kft. Dévaványa, Sport u. 5. szám alatt üzemelő Strandfürdő és Gyógyászat 2011. 
augusztus 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakára vonatkozó villamos energia vétele-
zésére adott ajánlatát, melyben a villamos energia egységára 17,50 Ft/kWh+áfa, mely ár tar-
talmazza a kötelező átvétel alá eső megújuló és hulladékból termelt villamos energia költségét 
a tényleges fogyasztástól függetlenül. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy fogadják el az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Ener-
giarendszereket Üzemeltető Kft. ajánlatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
252/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket Üzemeltető Kft. 
(2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 68.) Dévaványa, Sport u. 5. szám alatt üzeme-
lő Strandfürdő és Gyógyászat 2011. augusztus 1-től 2011. december 31-ig terjedő 
időszakára vonatkozó villamos energia vételezésére adott ajánlatát, melyben a villa-
mos energia egységára 17,50 Ft/kWh + áfa, mely ár tartalmazza a kötelező átvétel 
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alá eső megújuló és hulladékból termelt villamos energia költségét a tényleges fo-
gyasztástól függetlenül. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésé-
vel. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Feke László mű-
szaki irodavezető készítette.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező föld-
területeken termelt 114 hektár őszi búza betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására 
és tárolására vonatkozóan három cégtől kértek árajánlatot.  
A megadott határidőig: 2011. június 23. 1000

1. Szűcs Tibor Imre 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 

 óráig egy cég küldte meg árajánlatát a következő 
tartalommal: 

Ssz. Munka megnevezése 
Ajánlati ár 

N Áfa 0 Bo 
1. Gabona learatása (Ft/ha+áfa) 14. 800,- Ft 3. 700,- Ft 18. 500,- Ft 

2. Ajánlattevő járművével az ajánlattevő telephelyére 
történő beszállítása mérlegeléssel (Ft/ha+áfa) 3. 000,- Ft 750,- Ft 3. 750,- Ft 

3. Beszállított gabona tisztítása (Ft/to+áfa) 1. 300,- Ft 325,- Ft 1. 625,- Ft 

4. 14,5 %-ot meghaladó víztartalom esetén szárítás 
elvégzése (Ft/to+áfa) ---- --- --- 

5. Betárolás ajánlattevő tároló épületében (Ft/to+áfa) 300,- Ft 75,- Ft 375,- Ft 

6. Tárolás (időtartama ajánlatkérő szempontjából 
még nem ismert) (Ft/to/nap+áfa) 10,- Ft 2,5,- Ft 12,5,- Ft 

7. Ajánlatkérő által történő értékesítés esetén kitáro-
lás (Ft/to+áfa) 300,- Ft 75,- Ft 375,- Ft 

Ajánlata formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati kiírásban meghatározottaknak.  
A megküldött ajánlatokkal kapcsolatosan a másik két felkért cég visszajelzéssel nem élt. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javasolja Szűcs 
Tibor Imre egyéni vállalkozót megbízni a feladattal.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint Szűcs Tibor Imre egyéni vállalkozót bízzák 
meg a betakarítással kapcsolatos munkálatokkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
253/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza 
Szűcs Tibor Imre egyéni vállalkozót (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) - mint 
egyetlen érvényes ajánlatot tevőt - a 2011. évi növénytermesztési munkálatok kap-



 30 

csán 114 ha őszi búza betakarításával 14.800,- Ft/ha+áfa, beszállításával 3.000,- 
Ft/ha+áfa, tisztításával 1.300,- Ft/to+áfa, betárolásával 300,- Ft/to+áfa és tárolásával 
10,- Ft/to/nap+áfa, valamint értékesítés esetén a termény kitárolásával 300,- 
Ft/to+áfa összegért. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésé-
vel. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy 
ismertesse a következő előterjesztést.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a képviselő-testület a 216/2011.(V.26.) 
Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tenge-
lyének 122/2009.(IX.17.) FVM rendelet alapján benyújtott „Kulturális infrastruktúra fejlesz-
tése Dévaványán” című pályázathoz kapcsolódó Dévaványa Gyöngy u. 8. szám alatti ingatla-
non a színpad lefedésének és akadálymentesítésének, valamint a színpad raktár épülettel tör-
ténő bővítésének kivitelezési munkáira – helyi beszerzési keretében – a BORGULA-ÉP 
Kft.(5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) 10.605.628,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legala-
csonyabb összegű ellenszolgáltatást tevőt hirdeti ki nyertesnek.    
A beadott pályázat keretében nem volt lehetőség a beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőr-
zési feladat költségének elszámolására, így azt az önkormányzatnak saját költségvetéséből 
kell finanszírozni.  
A műszaki ellenőrzési feladat ellátására vonatkozóan 3 ajánlattevőtől kértek be ajánlatot. A 
megadott határidőig mindhárom ajánlattevő benyújtotta ajánlatát az alábbi tartalommal:  

1. TRISIUS KFT. (5600 Békéscsaba Árpád sor 2/2. ) 
Ajánlati ár:   230.000 Ft + Áfa = 287.500,- Ft 

2. KO-DETTY BT. (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 29-33.) 
Ajánlati ár:   250.000 Ft + Áfa = 312.500,- Ft 

3. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:   200.000 Ft + Áfa = 250.000,- Ft 

 
Az irodavezető elmondja, hogy időközben megkapták a Gyomaendrődi Építésügyi Hatóságtól 
az építési engedély határozatát, melyben előírták, hogy a kivitelezést megkezdeni csak tartó-
szerkezeti kiviteli terv birtokában lehet, ezért ajánlatot kértek a MEDIC-FUNDA Kft-től 
(5600 Békéscsaba Dobozi u. 82.), mint az építési engedélyterv tartószerkezeti munkarészét 
végző szervezettől, és mint annak a szerzői jogával rendelkezőtől. A tartószerkezeti kiviteli 
terv elkészítésére 100.000,- Ft + Áfa összegű tervezési ajánlatot kaptak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javasolja a Bé-
kés Mérnök Kft.  250.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ellenszolgál-
tatást nyújtót kihirdeti nyertesnek műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a Dévaványa Gyöngy u. 8. sz. alatti ingatlanon 
megvalósuló színpad lefedésének és akadálymentesítésének, valamint a színpad raktár épület-
tel történő bővítéséhez szükséges műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan a Bé-
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kés Mérnök Kft. 250.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ellenszolgál-
tatást nyújtót hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
254/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Gyöngy u. 8. sz. alatti ingatlanon megvalósuló színpad lefedésnek és akadálymente-
sítésnek, valamint a színpad raktár épülettel történő bővítéséhez szükséges műszaki 
ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó – helyi beszerzési ajánlatkérés  
során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő  Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba Pász-
tor u. 34.) 250.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetés-
ének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 1.   

 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javasolja a tartó-
szerkezeti kiviteli terv elkészítésére vonatkozóan a MEDIC-FUNDA Kft. 100.000,- Ft + Áfa 
összegű ajánlatát fogadja el a testület.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a tartószerkezeti kiviteli terv elkészítésére a 
MEDIC-FUNDA Kft. 100.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadják el kéri, az kézfelnyújtás-
sal jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
255/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Gyöngy u. 8. sz. alatti ingatlanon megvalósuló színpad lefedésének és akadálymen-
tesítésének, valamint a színpad raktár épülettel történő bővítéséhez szükséges tartó-
szerkezeti kiviteli terv elkészítésére a MEDIC-FUNDA Kft. (5600 Békéscsaba Do-
bozi u. 82.) 100.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát elfogadja. 
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A Képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetés-
ének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.  

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 1.   
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén Feke László mű-
szaki irodavezető előterjesztése, amely az ifjúsági tábor kialakításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy 2011. június 20-án értesítést érkezett a 
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülettől, hogy az ifjúsági tábor kialakításához nettó 
32.598.990,- Ft támogatásban részesülnek.  
A projekt keretében faházak, sátorhelyek a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítására nyí-
lik lehetőség, melynek a 2009-es évben benyújtott pályázatban szereplő összköltsége nettó 
51.875.378,- Ft.  
Az irodavezető elmondja, hogy ezen beruházás megvalósításához az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében nem terveztek önerőt.  
A testületnek döntést kell hozni az önerő biztosításáról.  
Úgy gondolja, ha a testület a pályázat benyújtása mellett döntött, akkor az volt a célja, hogy a 
tábor megvalósuljon.  
Fontosnak tartja elmondani, hogy a beruházás megvalósításáról szóló döntés meghozatala 
nem elhalasztható, mivel a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott pályázatok eljárási 
rendje, hogy a támogatásról szóló kiértesítés átvételétől számított 6 hónapon belül a beruhá-
záshoz kapcsolódóan kifizetési kérelem benyújtása szükséges.  Ez pedig csak úgy tudják biz-
tosítani ha lebonyolítják a kivitelező kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárást, 
megkötik a nyertes kivitelezővel az építési szerződést és mihamarabb átadják részére a mun-
katerületet, hogy a tényleges munkavégzést követően az első részszámla a támogatási értesí-
téstől számított 6 hónapon belül benyújtható legyen. 
A pályázat elszámolható költsége tartalmazza a kiviteli terv elkészítetését, közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását, műszaki ellenőrzési feladatok ellátását, könyvvizsgálói és PR feladatok biz-
tosítását és kivitelezési munkálatok elvégzését, valamint eszközök. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
Elmondja, a testület előtt ismert, hogy ez egy nagyobb műszaki tartalmú beruházás volt, de 
sikeres LEKIS pályázattal sikerült megvalósítani a porta és a kiszolgáló épületet, amely már 
működik. Véleménye szerint az elkezdett beruházást folytatni kell.  
A polgármester elmondja, a bizottsági ülésen megszületett a javaslat a szükséges önerő bizto-
sítására vonatkozóan.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen el-
hangzottakat.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az 
előterjesztés kapcsán vita alakult ki. Az elnyert 32,6 millió forintos támogatást nem lenne 
célszerű visszamondani.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy munkahelyteremtésre, munkahelymegtartásra összesen 20 
millió forint van biztosítva az önkormányzat 2011. évi költségvetésében. Ezen összegből 1,5 
millió forint került felhasználásra. A bizottság 10 millió forint átcsoportosítását javasolja ezen 
feladatra.  
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A bizottság elnöke elmondja, hogy a géptároló szín megvalósítására 5 millió forint került be-
tervezésre, a piactér korszerűsítésére pedig 8 millió forint, amelyet szintén át lehetne csopor-
tosítani. Ha a testület egyetért az elhangzottakkal, akkor 23 millió forintot tudnak biztosítani 
önerőként. Elmondja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az elhangzottak 
alapján javasolja az ifjúsági tábor megvalósításához szükséges önerőt biztosítani. 
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 egyhangúlag javasolja a beruházás megvalósítását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Feke László irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, 
hogy a pályázathoz tartozó önerő biztosításával meg kívánja valósítani a beruházást, úgy az 
előbb említett feladatok ellátására a pályázathoz benyújtott ajánlattevőkön kívül legalább fel-
adatonként még egy-egy szervezettől ajánlatot kell kérni.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázat benyújtásához mely cégektől kértek ajánlatot és 
kiktől javasolnak még kérni. Ezzel kapcsolatban is várja még a javaslatokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – javasolja, hogy a kivitelezési munkálatok elvégzésére Szabó Miklós 
dévaványai vállalkozótól is kérjenek ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az ifjúsági tábor megvalósításával, valamint azzal, hogy a szükséges 
19.276.388,- Ft önerőt az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítsák kéri, az kéz-
felnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
256/2011.(VI.30.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének intézkedésére meghirdetett Turisz-
tikai tevékenységek ösztönzése című felhívás 2. célterület fejlesztésére Ifjúsági tábor 
kialakítása Dévaványa címmel benyújtott és nettó 32.598.990,- Ft támogatásban ré-
szesített beruházást megvalósítja. 
A projekt megvalósításához szükséges nettó 19.276.388,- Ft önerőt az önkormányzat 
2011. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék előirányzaton belül átcsoportosí-
tással biztosítja: 
- munkahelyteremtő támogatás előirányzatból:    5.000.000,- Ft 
- munkahelyteremtő és munkahely megőrző beruházások 
  támogatása előirányzatból:     5.000.000,- Ft 
- piaccsarnok kialakításához tervezett önerő előirányzat:  8.000.000,- Ft 
- a géptároló építés, meglévő műhely felújítása előirányzatból:  5.000.000,- Ft 
A többlet előirányzat (23.000.000,- Ft – 19.276.388,- Ft = 3.723.612,- Ft) a beruhá-
zás megvalósítása során felmerülő előre nem látható szükséges kiadásra nyújt fede-
zetet. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
Határidő:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy döntést kell hozni arról is a testületnek, hogy a 
szükséges feladatok ellátására, mely cégektől kérjenek ajánlatot.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) 
bekezdése értelmében bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
(Kiss Károly képviselő a VEKTOR Kft. alkalmazásában áll.) 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly képviselőt  a döntéshozatalból zárják ki kéri, az kézfel-
nyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
257/2011.(VI.30.) Kt.hat 

 
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 polgármester –ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben felsorolt cégektől kérjenek ajánlatot, valamint a 
kivitelezési munkálatok elvégzésénél Szabó Miklós egyéni vállalkozótól is kéri, az kézfel-
nyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat: 
258/2011.(VI.30.) Kt.hat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. tengelyének intézkedésére meghirdetett Turisztikai tevékenysé-
gek ösztönzése című felhívás 2. célterület fejlesztésére Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványa 
címmel benyújtott és nettó 32.598.990,- Ft támogatásban részesített beruházást megvalósítja. 
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A projekt megvalósításához szükséges nettó 19.276.388,- Ft önerőt az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésében biztosítja és az egyes feladatokra az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot:  
 
Kiviteli terv elkészítése:  

- TRISIUS Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
- CSABATERV BT. ( 5600 Békéscsaba Szőlő u. 105/4.) 
- MEDIC-FUNDA Kft. (5600 Békéscsaba Dobozi u. 82.) 

 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki ellenőrzési feladatok ellátása, könyvvizsgálói va-
lamint PR feladatok ellátása:  

- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
- TRISIUS Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
- Duplex Kft. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) 

 
 Kivitelezési munkálatok elvégzése:  

- Feke László kőműves mester (5510 Dévaványa Kinizsi 25.) 
- Kiss Ferenc ev. (5510 Dévaványa Móricz Zs. u. 20.) 
- VÁNYAÉP Kft. (5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 26.) 
- VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) 
- BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) 
- Károlyi és Tsa Építési Vállalkozó Kft. (5650 Mezőberény, Csabai u. 25.) 
- BÓLEM Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) 
- Szabó Miklós egyéni vállalkozó, Dévaványa, Borona u. 17. 

 
Kültéri játékok beszerzése:  

- PETER TRANS 2000 Kft. (6710 Szeged Orvos köz 3.)  
- Flóra Díszfaiskola (7020 Dunaföldvár Tavasz u. 8.) 
- Geldberg Kft. (6400 Kiskunhalas Eötvös u. 5.) 

 
Kerti bútorok beszerzése:  

- PETER TRANS 2000 Kft. (6710 Szeged Orvos köz 3.)  
- Laurus-Duo Kft. (1054 Budapest, Zoltán u. 6.) 
- Kert-Bazár Kft. (2119 Pécel, Pesti u. 120.) 

 
Berendezések, bútorok beszerzése:  

- DIVIAN-MEGA Kft. (6724 Szeged, Vértói u. 18.) 
- Bútor Lakberendezési Áruház – Csaba Ignác (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5/1.) 
- Best Bútor (5600 Békéscsaba Orosházi u. 32.) 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.    
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
Pap Tibor polgármester – a polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető 
részére, hogy ismertesse a következő előterjesztést. 



 36 

Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Szeghalomi Kistérséget a volt Szociális 
és Munkaügyi Minisztérium kijelölte a Hároméves Kistérségi Szociális Felzárkóztató Prog-
ram kidolgozására. A projekt keretében a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a szociális 
intézmények felújítását, illetve eszközeinek korszerűsítését célozta meg, így a Dévaványa 
Eötvös u. 44. sz. alatti Dévaványai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ingatlanon aka-
dálymentesítési beruházása valósul meg.  
A Társulás által beadott pályázat keretében nem volt lehetőség a beruházáshoz kapcsolódó 
műszaki ellenőrzési feladat költségének elszámolására, így az önkormányzatok úgy döntöttek, 
hogy azt saját maguk biztosítják költségvetésük terhére. Mivel az ez évi költségvetésben erre 
a célra anyagi fedezet nem került beállításra, ezért a műszaki ellenőrzési feladat ellátására 
vonatkozóan három ajánlattevőtől kértek be ajánlatot. A megadott határidőig mindhárom 
ajánlattevő benyújtotta ajánlatát az alábbi tartalommal:  

1. TRISIUS KFT. (5600 Békéscsaba Árpád sor 2/2. ) 
Ajánlati ár:   120.000,- Ft + Áfa = 150.000,- Ft 

2. KO-DETTY BT. (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 29-33.) 
Ajánlati ár:   125.000,- Ft + Áfa = 156.250,- Ft 

3. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:   100.000,- Ft + Áfa = 125.000,- Ft 

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a 
Békés Mérnök Kft. legalacsonyabb összegű ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a Békés Mérnök Kft. 125.000,- Ft bruttó áras aján-
latát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
259/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Eötvös u. 44. sz. alatti ingatlanon megvalósuló akadálymentesítési beruházáshoz 
szükséges műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó – helyi beszerzési 
ajánlatkérés során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő a Békés Mérnök Kft. (5600 Bé-
késcsaba Pásztor u. 34.) 125.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetés-
ének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 1.   

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy 
ismertesse a következő bejelentést. 
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Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy Kecskeméti Bálint, mint a Szarvasker 
Szeszfőző és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője kérelemmel fordul a Képviselő-testület felé.  
Kérelmében előadja, hogy a cég Dévaványa, Kéthalom településrészen a 0823/4 helyrajzi 
számú, major művelési ágú, valamint a 0821/8 helyrajzi számú, gazdasági épület udvar műve-
lési ágú ingatlanokon állattartással foglalkozik. Ezen ingatlanokat kettéosztja az önkormány-
zati tulajdonban lévő 0824 hrsz-ú út, mely szilárd burkolatú, de már erősen felújításra szorul. 
Állategészségügyi okokból az állategészségügyi hatóság előírása alapján az állattartás folyta-
tásához, illetve a telep fennmaradásához, működéséhez elengedhetetlenül szükséges a fent 
nevezett önkormányzati út által kettéválasztott terület egységes bekerítése. 
A Képviselő-testület ugyanezen tárgyú 2007. évben beadott kérelmükre hozott 
209/2007.(VI.28.) Kt. határozat alapján úgy döntött, hogy ha Kecskeméti Bálint az összes 
szakhatósági előírásnak megfelelő dokumentumot, szakhatóságok hozzájárulását, valamint a 
tényleges megvalósításról szóló műszaki tervet beszerzi, akkor a Képviselő-testület a kérelmet 
újból megtárgyalja.  
A tervek elkészültek, sőt időközben az önkormányzati útból lezárásra kerülő rész kiváltására 
felajánlott új aszfaltozott útszakasz kialakítása, megépítése és forgalomba helyezése is meg-
történt. 
Az előterjesztéshez mellékelt változási vázrajz alapján Kecskeméti Bálint kéri a Képviselő-
testületet, hogy az általa bekerítésre került területrész helyett az újonnan kialakított utat és 
annak kialakítását a 685 m2

Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  

-rel kisebb összterület ellenére a kora és műszaki színvonalára 
tekintettel egyenértékűség mellett elfogadni szíveskedjenek, valamint járuljanak hozzá a mel-
lékelt vázrajz szerinti telekalakításhoz. 

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság a határozati ja-
vaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megjegyzi, hogy a cég, több százmillió forintos beruházást végzett, 
valamint 9 fő számára munkahelyet teremtett. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal (a határozati javaslatot felolvassa a polgár-
mester) kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
260/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasker 
Szeszfőző és Kereskedelmi Kft. (5540 Szarvas, Partizán u. 2.) 0823/4, 0821/8 hely-
rajzi számú ingatlanain elhelyezkedő állattartó telep működési feltételeként előírt 
körbekerítés érdekében az önkormányzat tulajdonát képező 0824 helyrajzi számú út 
művelési ágú ingatlan nyomvonalváltozásához Vinkovics Attila ingatlanrendező-
földmérő által 7/2009. munkaszámon elkészített változási vázrajz alapján, érték-
egyezőség figyelembe vételével és csereszerződés megkötésével hozzájárul úgy, 
hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges költségek a kérel-
mezőt terhelik. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a csereszerződés és a változási váz-
rajz aláírásával.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Feke László mű-
szaki irodavezető terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy Kosztán István, az E.J.T. Kft (5510 Dé-
vaványa, Eötvös J. u. 89.) ügyvezető helyettese területvásárlási kérelemmel fordul a Képvise-
lő-testülethez. A mellékelt térképmásolaton 01277/1 helyrajzi számon nyilvántartott földterü-
letből szeretnének megvásárolni a telephelyük nyugati és északi telekhatárának meghosszab-
bításával lemetszett területrészt. A rendezési terv szerint a cég telephelye Gip-I.(gazdasági-
ipari terület) jelű, míg a megvásárolandó terület Ev-I. (véderdő) terület besorolású övezetbe 
tartozik. Emiatt a művelési ág változásához, illetve a két terület összevonásához rendezési 
terv módosítása szükséges. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII törvény 16/A §-a alapján a rendezési terv módosítása ilyen esetben településrende-
zési szerződés alapján történhet meg. Ez egy három oldalú szerződés, melyben részt vesz a 
rendezési terv elkészíttetésére jogszabályilag felhatalmazott fél, azaz az önkormányzat; részt 
vesz benne a terv készítője, mint tervező és részt vesz benne a területet megvásárolni és átmi-
nősíteni kívánó kérelmező, mint a költségek viselője. 
Figyelembe véve azt, hogy az EJT Kft. az elmúlt évben több százmillió forintos beruházással 
felépített egy 3600 m2

Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  

-es korszerű üzemcsarnokot és a helyi munkaerő létszámát is folyama-
tosan növeli nem is beszélve a jelentős iparűzési adó befizetéséről azt a javaslatot teszi, hogy 
az előterjesztés megtárgyalását követően a jelzett terület értékbecslő által történt felértékelését 
követő eladásához és a rendezési terv módosításának megkezdéséhez hozzájárulni szívesked-
jenek úgy, hogy amennyiben a jelentkező költségeket a kérelmező magára vállalja. 

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, a bizottság a határozati ja-
vaslatban 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 bizottsági javaslattal, hogy a járuljanak hozzá az EJT Kft. kérelméhez kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
261/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendezési 
terv és helyi építési szabályzat módosítását követően független értékbecslő által 
meghatározott áron kijelöli értékesítésre a 01277/1 helyrajzi számú ingatlan EJT Kft. 
telephelyének északi és nyugati telekhatárának meghosszabbítása által lemetszett te-
rületrészét, amennyiben a kérelmező az összes járulékos költségeket magára vállalja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős: Pap Tibor  polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Strandfürdő és Gyógy-
ászattól érkezett, amely egy fő gyógytornász részmunkaidőben történő foglalkoztatásával 
kapcsolatos.  
Elmondja, hogy a gyógytornászi feladatokat a gyógytornász heti 30 órában látja el, amely idő 
nem elegendő. Célszerű lenne még egy gyógytornász részmunkaidőben, heti 20 órában törté-
nő foglalkoztatása, amelyhez a 2011. év vonatkozásában  413.000,- Ft összegű forrás biztosí-
tása szükséges.  
A bizottsági ülésen az Strandfürdő szakmai koordinátora az indokait elmondta, a kérdésekre 
válaszolt.  
A polgármester megkérdezi Kállai Anikót a Strandfürdő szakmai koordinátorát, hogy kíván-e 
szólni? 
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, hogy a gyógy-
tornász részmunkaidőben történő alkalmazásával kapcsolatban költségek merülnek fel, de 
bevételre is számolhatnak. Elmondja, hogy az igényeket jelenleg egy gyógytornász nem tudja 
kiszolgálni, ezért lenne szükséges még egy gyógytornász részmunkaidőben történő alkalma-
zására. Megjegyzi, hogy egy kúrát 3 hét helyett 5 hét alatt tud befejezni a gyógytornász a je-
len körülmények között.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kállai Anikónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság támogatja 
az egy fő gyógytornász részmunkaidőben történő foglalkoztatását, valamint az ahhoz szüksé-
ges forrás biztosítását.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
262/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében a Strandfürdő és Gyógyászat 
munkahelyen (5510 Dévaványa, Sport u. 5.) 1 fő gyógytornász részmunkaidős 
álláshely betöltését engedélyezi 2011. július 1. naptól kezdődően. 
 
A képviselő-testület a részmunkaidős gyógytornász bér- és járulékai, valamint a 
cafetéria juttatás kiadásainak fedezetére 413.000,- Ft összegben az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére forrást biztosít.  
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Megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.   

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Séllei Zsigmond képviselő 
terjesztette a testület elé, amely rovásírással történő helységnévtábla állítására vonatkozó ja-
vaslat.   
A polgármester megadja a szót a képviselő részére, hogy röviden indokolja javaslatát.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy minden településen helységnévtábla jelzi a tele-
pülés határát.  
Az elmúlt években megerősödött az az igény, hogy a magyar műveltség szerves részét képező 
székely-magyar rovásírás is megjelenjen a köztéri feliratok, így a település határát jelző köz-
lekedési táblák mellett is. A rovásírásos helységnévtábla állítása a helyi közösség és a nemzet 
összetartozásának pozitív üzenetét közvetíti az ott élő oda érkező testvér település és az átha-
ladó magyar emberek számára. Csonka ország területén még nagyon kevés településen van 
ilyen rovásírásos helyég-névtábla. Elmondja, hogy Békéscsaba, Szarvas, Füzesgyarmat büsz-
kélkedhet ilyen táblákkal.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a képviselőnek az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság támogatja 
az elképzelést.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja az elképzelés megvalósítását. 
A bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésből az derül ki, hogy önkormányzati for-
rásból kívánja a táblák kihelyezését megvalósítani.  
Kérdése, hogy a Rovás Alapítvány mekkora összeggel támogatja a tábla kihelyezését? 
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy az elterjesztés két részből tevődik össze. Az első 
rész, amit a képviselő írt, a második rész pedig az alapítvány honlapjáról lett letöltve.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a leírtakból az derül ki, a költségeket az önkormányzat viselje. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy nemes gesztusnak és támogathatónak tarja a 
kezdeményezést. Elmondja, hogy a településen az útkereszteződésekben az utcák neve nincs 
feltüntetve, amit fontosabbnak tart, mint a jelen kérdést. Megjegyzi, hogy biztos sokkal maga-
sabb lenne a költsége, mint a helységnévtábla kihelyezésének.  
Nincs semmi kifogása a táblák kihelyezésével kapcsolatban, de jelen helyzetben vannak fon-
tosabb megoldásra váró feladatok.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy 746.000,- Ft gyűlt össze a defibrillátorra, a megvásárlásához még 
hiányzik 200.000,- Ft. Ezt fontosabbnak tarja, mint a helységnévtábla kihelyezését, de még 
sem fordul a testülethez támogatásért.  
Javasolja, hogy szervezzenek gyűjtést a tábla kihelyezésének költségeire hasonlóan, mint 
ahogyan ők tették a defibrillátorra. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére. 
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Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – egyetért az alpolgármester által el-
mondottakkal.  
Javasolja, hogy a testület az elvi engedélyt adja meg, a szükséges forrást pedig az előterjesztő 
teremtse elő. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – Séllei Zsigmond képviselő kezdeményezését támogatja, amelynek 
költsége kb. 70.000-80.000,- Ft lenne.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, ha támogatásokból összegyűlik a szükséges forrás, ab-
ban az esetben is az ügyintézési és az eljárási költség az önkormányzatot fogja terhelni.  
Az elhangzottakból megállapítható, hogy a képviselők támogatják a helységnévtábla felállítá-
sára vonatkozó kezdeményezést, amelyhez a szükséges forrást adományokból javasolják ösz-
szegyűjteni.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
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 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
263/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azon önkormányzati 
képviselői kezdeményezést, amely rovásírással történő helységnévtábla állítására 
vonatkozik.  
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a rovásírással történő helységnévtábla állí-
tásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére adományok gyűjtése történjen a 
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány bevonásával. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a BIO-SALES Bt. ajánlata.  
A Bt. felajánlja Dévaványa város részére a begyűjtött elektronikai hulladék díjmentes elszállí-
tását.  
A polgármester úgy gondolja, hogy ezen ajánlatot el kell fogadni.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a BIO-SALES Bt. ajánlatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
264/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a BIO-SALES Bt. 
(6000 Kecskemét, Mezei u. 50. sz.) ajánlatát, amely a településen begyűjtött elektro-
nikai hulladékok díjmentes elszállítására vonatkozik.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a BIO-SALES Bt-t a testület 
döntéséről értesítse.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 20. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki iro-
davezető terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Bólem Építőipari Kft., mint a Dévavá-
nya 8-as 10-es számú szennyvíz-öblözet nyertes konzorciumának vezető cége megkereséssel 
élt az önkormányzat felé. Levelükben leírták, hogy a KEOP támogatással megvalósuló beru-
házás keretében nem minden házi bekötés megvalósítására nyújt fedezetet a támogatás. Ezek-
re a nem támogatott házi bekötésekre a Dévaványai Víziközmű Társulat saját forrásainak ter-
hére vállalkozási szerződés köttetett a pályázat által nem támogatott munkák kivitelezésére. 
Az irodavezető elmondja, mivel a szerződés tárgya műszakilag sorosan összefügg az önkor-
mányzattal kötött szerződés tárgyával az az álláspontjuk, hogy mind az önkormányzat, mind a 
lakosság számára rendkívül hátrányos lenne, ha a kivitelezések egymástól elkülönülten tör-
ténnek. Ha a munkák egyszerre kerülnek kivitelezésre minden érintett számára sokkal kedve-
zőbb lenne, hiszen így el lehetne kerülni az érintett útszakaszok többszöri felbontását, amely 
által csökkenne a lakosságnak okozott kényelmetlenség, valamint a kivitelezési költségek is.  
Továbbá jelentősen hátráltatja a munkavégzést, hogy a talajmechanikai szakvéleményre ala-
pozott talajvízszint süllyesztési munkamennyiség a terület 1/3-a helyett közel 3/4-ére nőtt. Az 
elmúlt évi és az év eleji sok csapadék, a belvizes időszak a mértékadó szinteknél jóval maga-
sabb talajvízszintet produkált mind a 8-as, mind pedig a 10-es számú öblözetben. Ez nemcsak 
többletmunkát, hanem időeltolódást is okozott, hiszen a vízszintsüllyesztés a vákumkutak 
kiépítésével folyamatos üzemeltetésével 2-3 hét alatt lehet úgy elvégezni, hogy a csatornaépí-
tés megkezdődhessen az érintett szakaszon. 
Az elmondottak alapján, valamint a Kbt. 303. §-a szerint azzal a javaslattal él az irodavezető, 
hogy az önkormányzat járuljon hozzá a szerződés módosításához ennek keretében a kivitele-
zési határidő 31 nappal, 2011. szeptember 12-re történő módosításához. A szerződés módosí-
tásának törvényi feltételeivel kapcsolatosan hivatkoznak arra, hogy a Társulattal kötött szer-
ződés előre nem látható okból utóbb bekövetkezett körülmény, mely miatt mind az önkor-
mányzat mind a nyertes ajánlattevő oldalán lényeges érdeksérelem keletkezik (az önkormány-
zat oldalán az útszakaszok kétszeri felbontás és az ezzel járó forgalomkorlátozások, a kivite-
lező oldalán a fentiekkel járó munkatöbblet és többletköltség). 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a 
határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László részére.  
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Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a mai napon is volt a szennyvizes koordi-
nációs ülés, ahol Buk Tibor lakossági képviselő is jelent volt és elmondta, hogy nagyon elsza-
porodtak a csőtörések. 
Az irodavezető elmondja, hogy a vezeték rendszer elavult, valamint a markológép kanala is 
okozhat csőtörést.  
Felkérték a koordinációs ülésen jelenlévő vízmű dolgozóit, vizsgálják meg, hogy a kivitelezés 
végéig, hogyan tudnák a hálózatban a víznyomást csökkenteni, annak érdekében, hogy keve-
sebb legyen a csőtörések száma. Kérték a vízművek képviselőit, hogy biztosítsanak lajtos 
autót, hogy esetleges csőtörés esetén azon a településrészen élők tudjanak vizet vételezni. A 
Vízművek Zrt. képviselője telefonon jelezte, hogy a lajtos autó biztosításának akadályát nem 
látják. Röviden szól az irodavezető a tolózárak hiányáról, amelyre csőtörés esetén szükség 
lenne, hiszen ennek hiányában az egész településrész víz nélkül marad.  
Az irodavezető tájékoztatja a jelenlévőket a kivitelezés állásáról, mely szerint a gravitációs 
vezeték fektetése elérte a 4 km-t, az ehhez tartozó bekötővezetékek is elkészültek. Elmondja, 
hogy kb. 500 m nyomóvezeték készül el.  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról is, hogy a területen kilenc brigád dolgozik, 14 db gumikere-
kes kotrógéppel. 
A szennyvíz-munkaárkokból kikerült földet a téglagyárhoz szállítják, valamint a Túrér-tóhoz, 
ahol átemelő lesz.  
Az irodavezető képviselői kérdésre elmondja, hogy az Alkotmány utcában is megvalósul a 
szennyvíz csatornarendszer.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy mekkora a költsége a nem támogatott bekötéseknek, 
amelyet a Víziközmű Társulaton keresztül valósítanak meg? 
Feke László műszaki irodavezető – a képviselő kérdésére elmondja, hogy 24 millió forint a 
nem támogatott munkálatok költsége. 
Novák Imre alpolgármester, a Víziközmű Társulat elnöke – elmondja, hogy az egy méterre 
vetített költség ugyanakkora, mint a támogatott munkálatoknál. LTP-s konstrukció esetén egy 
ingatlanra estében 80.000,- Ft-ot kell fizetni az ingatlan tulajdonosoknak, nem LTP-s konst-
rukció esetén pedig 100.000,- Ft-ot.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – tudvalévő, hogy Dévaványán nagyon elavult az ivóvíz-
vezetékrendszer. A vízdíjak megállapításakor nem számoltak rekonstrukciós díjhányaddal. 
Végig kellene gondolni, hogy milyen módon tudnának forrást biztosítani a rekonstrukcióra, 
gondol itt egy alap létrehozására.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy lakossági fórumon is volt erről szó, de a lakosok 
nem szavazták meg.  
Elmondja, hogy az Ivóvíz-minőségjavító programban szerepel hálózat felújítás is.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki szólni, 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. 
A témát lezárja.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint a 8-as 10-es számú 
szennyvízöblözet kivitelezőjének a „B-O Konzorcium” vezető cégének a Bólem Építőipari 
Kft. kérelmének helyt ad és a KEOP -1.2.0/2F/09-2010-006 jelű pályázat keretében nem tá-
mogatott műszaki tartalomnak a támogatott műszaki tartalommal egyszerre történő kivitelezé-
se érdekében, valamint a tervezettnél nagyobb területen szükségessé vált talajszintsüllyesztési 
munkák miatt a kivitelezési határidő 31 nappal, azaz 2011. szeptember 12-ére történő módosí-
tásához hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Támogató Szervezet előzetes írásos hozzájárulá-
sát be kell szerezni kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
265/2011.(VI.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
8-as 10-es számú szennyvízöblözet kivitelezőjének a „B-O Konzorcium” vezető cé-
gének a Bólem Építőipari Kft-nek (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. sz.) kérelmének 
helyt ad és a KEOP -1.2.0/2F/09-2010-006 jelű pályázat keretében nem támogatott 
műszaki tartalomnak a támogatott műszaki tartalommal egyszerre történő kivitelezé-
se érdekében, valamint a tervezettnél nagyobb területen szükségessé vált talajvíz-
szint-süllyesztési munkák miatt a kivitelezési határidő 31 nappal, azaz 2011. szept-
ember 12-ére történő módosításához hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Támogató 
Szervezet előzetes írásos hozzájárulását be kell szerezni. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
   Feke László műszaki irodavezető  
Határidő: folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés 
megkezdése előtt? 
A polgármester felhívja a jelenlévők és a tévét néző lakosok figyelmét a városnapi progra-
mokra.  
Elmondja, hogy a programok olvashatók a kábeltelevízió hírújságában, a lakosok szórólap-
okon is tájékoztatva lettek, valamint plakátok kerültek kihelyezésre.  
A városnapi programokat tartalmazó plakát fénymásolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Földi Imre képviselő – megjegyzi, hogy a szórólapok későn – a tegnapi napon – kerültek 
kiszórásra.  
Kónya István vállalkozó – elmondja, hogy a szórólapok az elmúlt hétfőre készültek el, ame-
lyek a művelődési ház szervezésében kerültek kihordásra.  
Földi Imre képviselő – tudomása szerint a szerződésben foglaltak értelmében a szórólapok 
kihordásáról a vállalkozónak kellett volna gondoskodni.  
Kónya István vállalkozó – elmondja, hogy az elmúlt hétvégére tervezték a szórólapok kihor-
dását, a művelődési ház munkatársa korábbra gondolta, ezért vállalták annak kihordását. Nem 
tudja, hogy miért csak most kerültek szórásra.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a defibillátorra a mai napig 
746.000,- Ft adomány gyűlt össze, a készülék ára áfával együtt kb. 1 millió forint. 
Elmondja, hogy az áfát csak az igényelheti vissza, aki a készüléket használja.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez ügyben a Sani-Med Kft. ügyvezetőjével felveszi 
a kapcsolatot.  
Biztos abban, hogy a készülék ára össze fog gyűlni.  
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A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – már több alkalommal jelezte, hogy a Mikszáth útra esős időben a 
kukás autó sem tud bemenni, az ott lakóknak a kukát ki kell húzni az utca végére. Bízik ab-
ban, hogy a szennyvízhálózat kiépítését követően ez a gond megoldódik.   
Elmondja, hogy a Makkos erdőhöz sok betontörmelék került kiszállításra. Megjegyzi, hogy 
nehéz lesz ott a törmeléktől erdőt telepíteni. A közterületi őrnek figyelemmel kellene lenni 
arra, hogy ne szállítsanak oda ki mindenféle törmeléket, szemetet.  
Elmondja, hogy a Vass-telepen a szennyvízrendszerben kamerázás során hibát találtak. Több 
alkalommal látott ott Cementárius Kft. feliratú autót. Kérdése, hogy a Cementárius Kft. eseté-
ben volt-e bankgarancia? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Mikszáth út említett szakaszát a szennyvízháló-
zat rendszer kiépítése nem érinti. Elmondja, hogy a Sport u., a Mikszáth u. és a Mátyás u. 
végén egy mini öblözetet kell megvalósítani, amelynek vízjogi engedélyezése folyamatban 
van. A polgármester bízik abban, hogy társulati önerőből meg tudják oldani.  
Elmondja, hogy a szennyvízberuházásból származó felesleges földre adtak engedélyt, hogy a 
Makkos erdőhöz szállítsák, amely visszaszállításra fog kerülni a feltöltéshez.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy föld egy része az EJT Kft. csarnoképítése 
során került odaszállításra. Megjegyzi, sok lakos úgy gondolta, hogy lehet oda törmeléket is 
szállítani.  
Elmondja, hogy alvállalkozóként nincs bejelentkezve a Cementárius Kft., valóban lehet látni 
ilyen feliratú autót az említett terülten. Az irodavezető teljes körű választ erre a felvetésre nem 
tud adni, a következő testületi ülésre utána fog nézni.  
Kiss Károly képviselő – elmondja még, hogy a Tappe Kft. szerződése 2012. január 12-én le 
fog járni. Tudomása szerint a szerződés lejárta előtt 6 hónappal el kell kezdeni a pályáztatást. 
A képviselő elmondja, hogy a kiírásban szerepeltetni kell a vonalkódos rendszerrel történő 
szállítást, annak érdekében, hogy az elvégzett szolgáltatásért legyen a díj fizetve.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat a testület fogja 
meghatározni.  
Feke László műszaki irodavezető – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Horizont Zrt. 
az ecsegfalvi I. számú kutat elbontja, a területet helyre kell állítania, mivel nincs a földben, 
amit ki lehetne termelni. Elmondja, hogy az 1 hektár nagyságú kút körzet elbontásából szár-
mazó kőtörmeléket az elbontást végző vállalkozó felajánlotta az önkormányzat számára, ami-
ről egy igazolást kell adni, hogy átvették. Több ezer köbméter kő kerül szállításra a Kisújszál-
lási úti telepre, ami zúzást követően útjavításra használható lesz. Megjegyzi, hogy 1.000 m3

Elmondja még jelezték, hogy a Szigeti majorban lévő kút környékét kisebbre kell venni, a 
területet helyre kell állítani, ahonnan 1.000-1.500 m

 
kőre szüksége lesz a Körös-Maros Nemzeti Parknak.  

3

Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek a tájékoztatást.  
  követ fognak szállítani a telepre.  

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
előtt? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  
 
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekez-
dés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati kitüntetési 
ügyek elbírálásának érdekében. 
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A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére szíveskedje-
nek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-3/17-6/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-5. oldal-
lal 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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