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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
megtartott rendkívüli 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, 

    
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, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK 
József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
intézményegység vezetője, Balogh Zsigmond a Pénzügyi Bizottság külső tagja. 
 
 
Pap Tibor polgármester – üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. „Kerékpárral a környezetvédelmért – Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése 
Dévaványán” című pályázat benyújtásáról döntéshozatal 
Előadó:  Ernyes Csilla pályázatíró referens  

 
2. A Szociális Földprogram működtetésének támogatására pályázat benyújtásáról 

döntéshozatal 
Előadó:  Földi Imre programirányító 

 
3. Nemzeti Közfoglalkoztatási program végrehajtása keretében benyújtandó hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás pályázat beadásáról döntéshozatal 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   
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4. Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető    
 

5. Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázat benyújtásának 
jóváhagyása, önkormányzati saját forrás biztosítása 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető   

 
6. Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programjának módosításáról döntéshozatal 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   
 
7. Lakbérkedvezményről döntéshozatal 

Előadó:  Pap Tibor polgármester  
 
8. Végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásról döntéshozatal 

Előadó:  Pap Tibor polgármester  
 

9. Földhaszonbérleti díjak mértékének megállapítása a 2011/2012-es gazdasági évre.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester  

 
10. Bejelentések  

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

 
Határozat: 

   271/2011.(VII.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. július 26-án tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. „Kerékpárral a környezetvédelmért – Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése 

Dévaványán” című pályázat benyújtásáról döntéshozatal 
Előadó:  Ernyes Csilla pályázatíró referens  

 
2. A Szociális Földprogram működtetésének támogatására pályázat benyújtásáról 

döntéshozatal 
Előadó:  Földi Imre programirányító 

 
3. Nemzeti Közfoglalkoztatási program végrehajtása keretében benyújtandó hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás pályázat beadásáról döntéshozatal 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   

 
4. Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető    
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5. Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázat benyújtásának 

jóváhagyása, önkormányzati saját forrás biztosítása 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető   

 
6. Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programjának módosításáról döntéshozatal 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   
 
7. Lakbérkedvezményről döntéshozatal 

Előadó:  Pap Tibor polgármester  
 
8. Végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásról döntéshozatal 

Előadó:  Pap Tibor polgármester  
 

9. Földhaszonbérleti díjak mértékének megállapítása a 2011/2012-es gazdasági évre.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester  

 
10. Bejelentések  

 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely „Kerékpárral a 
környezetvédelmért – Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése Dévaványán” című pályázat 
benyújtásáról döntéshozatal. 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a képviselő-testület a 2011. május 26-án 
megtartott ülésen a 209/2011.(V.26.) Kt. határoztában döntött, hogy pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú 
pályázati felhívásra. A pályázat keretében az Árpád u. és a Villamosgép-Tekercselő Üzem 
között építendő szakasz, illetve a városközpont déli oldalán lévő kerékpárút kialakítása 
valósulna meg az alábbi helyrajzi számokon: 39, 1891, 1769, 919/1, 918, 1468, 1469, 1225, 
1240/5, 01292. 
A tervek, illetve a költségbecslések elkészültét követően megállapítható, hogy a beruházás 
teljes költsége 104.437.298,- Ft. A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke 90 %, 
azaz 93.993.568,- Ft. A beruházás megvalósítása érdekében szükséges önerő mértéke 
10.443.730,- Ft.  
Elmondja, hogy a pályázat benyújtásához a szükséges dokumentumokat beszerezték a 
közlekedési hatóságtól, az építési engedélyt mindkét szakasz tekintetében megkérték. Az 
irodavezető úgy gondolja, jó esélyük van arra, hogy a támogatást elnyerjék a 
megvalósításhoz. 
Elmondja még, hogy a későbbiekben, ha lesz pályázati lehetőség a Nemzeti Park irányába is 
lehet bővíteni a kerékpárút hálózatot.  
Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén megtárgyalta az előterjesztést, amely 
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vitát nem váltott ki. A pályázat benyújtását a bizottság egyhangúlag támogatja, valamint a 
saját erő az önkormányzat 2011. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére 
biztosított.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint nagyon fontos belterületen fejleszteni a 
kerékpárút-hálózatot.  Gondolkodni kell azon, ha pályázati lehetőség lesz rá, hogy a jövőben a 
Körösladányi úton a vásártérig épüljön meg a kerékpárút. Meglátása szerint az árkokat le kell 
fedni és járdát is ki kell alakítani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.   
A 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, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
Határozat: 
272/2011.(VII.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése (DAOP-3.1.2/A-11) 
kódszámú pályázati felhívásra „Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi 
létesítmény fejlesztése Dévaványán” címmel.  
A pályázat keretében kerékpárút kiépítése valósulna meg 2 szakaszon (Körösladányi u. – 
Árpád u., illetve a Sport u. – Kisújszállási u.) az alábbi helyrajzi számokon:  

- 39, 1891, 1769, 919/1, 918, 1468, 1469, 1225, 1240/5, 01292.  
 

A projekt összköltsége és elszámolható költsége bruttó 104.437.298,- Ft, melyhez a szükséges 
saját erőt a 10.443.730,- Ft-ot a képviselő-testület a 2011. évi költségvetés fejlesztési 
céltartaléka terhére biztosítja.  
          Adatok: Ft-ban 
Saját erő 10.443.730,- Ft 10 % 
Elnyerhető 
támogatás  93.993.568,- Ft 90 % 

Projekt 
összköltsége 104.437.298,- Ft 100 % 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő 
benyújtásáról gondoskodjon.   
 

Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására – 2011. március 1. - 2012. március 29. 
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2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely Szociális 
Földprogram működtetésének támogatására pályázat benyújtásáról döntéshozatal. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre képviselő, programirányító – elmondja, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot hirdet szociális 
földprogramok működtetésének támogatására.   
Ismerteti a pályázat célját, a támogatás igénylésének alapfeltételeit, amely az előterjesztésben 
részletesen le van írva. 
A Szociális Földprogram projektidőtartama 2011. augusztus 6. és 2012. június 30. közötti 
időszak. 
Ezen időszak alatt a programban közfoglalkoztatás keretében 14 főt kívánnak foglalkoztatni.  
Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő input anyagok összegét 540.000,- Ft-al szükséges 
megnövelni amiatt, hogy 4.000.000,- Ft összegű támogatásra tudjanak pályázni. Elmondja, 
hogy a pályázat keretében a munkabér és a járulékok nem számolhatók el.  
Elmondja, hogy a támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik  
A Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a támogatási összegeket 2012. évben utalja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a szociális földprogramok 
működtetésére a pályázatot nyújtsák be.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
273/2011.(VII.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szociális 
földprogramok működtetésének támogatása – SZOC-FP-11” elnevezésű kiírásra 
pályázatot kíván benyújtani.  
 
A program összköltsége 10.896.520,- Ft, amelyből a pályázati igény 4.000.000,- Ft.  
A képviselő-testület a program működtetéséhez szükséges 6.896.520,- Ft saját erőt 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános működési tartalék előirányzat 
terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával. 
 
Felelős:   Pap Tibor polgármester 

Földi Imre szociális földmunkát és közmunkákat szervező
 programirányító 

Határidő:  2011. augusztus 5. – a pályázat benyújtásának határideje  
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3. Napirendi pont 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a Nemzeti 
Közfoglalkoztatási program végrehajtása keretében benyújtandó hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás pályázat beadásáról döntéshozatal. 
A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
készítette. A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy 2011. július 6-tól ismételten lehet 
pályázni a rövidebb és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra.  
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra csak azok a foglalkoztatók 
pályázhatnak, akik igénybe kívánják venni a szociális földprogramok műkötetéséhez 
kapcsolódó támogatást. 
Az előterjesztésben részletesen leírta, hogy a pályázat benyújtására ki jogosult, valamint a 
támogatás megállapításának feltételeit, amit nem kíván megismételni.  
Az irodavezető elmondja, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt a 
pályázatok benyújtásának határideje az alábbiak szerint változik: 
„A pályázati adatlapot egy eredeti példányban folyamatosan, de legkésőbb 2011. augusztus 1-
jén 12.00 óráig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton a területileg illetékes 
kirendeltségére.” 
A szociális földprogram keretében foglalkoztatni kívánt munkavállalók bér és járulékainak 
költségeit az előterjesztésben szereplő táblázatban mutatja be.  
Az irodavezető elmondja, a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a foglalkoztatás 
összköltségének 100 %-ára nyújtsák be a pályázatot, amely összegszerűen 7.436.520,- Ft.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázat benyújtásával.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
274/2011.(VII.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi 
Kirendeltségéhez (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.) közfoglalkoztatás 
támogatására. 
A pályázat keretében a szociális földprogram működtetéséhez 14 fő foglalkoztatását 
tervezi megvalósítani hosszabb időtartamban, amelyhez munkabér és járulékai 
támogatást igényel a Munkaügyi Központ Kirendeltségétől. 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a foglalkoztatás összköltségének 100 %-ára  
nyújtja be a pályázatot, amely összegszerűen 7.436.520,- Ft.  
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
   Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő:  2011. augusztus 1. - a pályázat benyújtásának határideje 

 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosításával kapcsolatos döntéshozatal. 
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváht Margit gazdálkodási irodavezető részére. 
Szűcsné Horváht Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 
2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a 86/2011.(III.31.) Kt. határozatával fogadta el. Az 
elfogadott közbeszerzési tervet módosítani szükséges az elbírált, nyertes pályázatok, valamint 
helyesbítés miatt. Az előterjesztésben részletesen leírta a módosításokat, amit most nem kíván 
megismételni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőnek 
az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A 
közbeszerzési terv módosításával egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
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 elfogadja az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervét 
egységes szerkezetben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
 
Határozat: 
275/2011.(VII.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó 
módosított közbeszerzési tervét egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:  
 

Az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról a 
közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 5. § (1) alapján tervezett közbeszerzési 
eljárásokról szóló közbeszerzési terv: 

 
 

a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 
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1. Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat, 5510 Dévaványa, Hősök 
tere 1. szám,  

2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat (Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont), 
3. Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. 

Második rész IV. Fejezet:  a közösségi értékhatárok címszó):  
1 db értéke  56 622 e Ft 

4. Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. 
Harmadik  rész VI. Fejezet.): 

5 db értéke 225 464 e Ft 
5. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete 

szerinti közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő 
közbeszerzéseket: 

 
 

Árubeszerzés meghatározása 

Irányadó eljárásrend, értéke (nettó e Ft) 
Közösségi 

értékhatárt elérő 
illetve 

meghaladó 
(2003. évi 

CXXIX. tv. 
Második rész  
IV. fejezet) 

Nemzeti értékhatárt 
elérő illetve 
meghaladó 

(2003. évi CXXIX. 
tv. 3. rész VI. 

fejezet) 

Helyi beszerzés 

Informatikai eszközök beszerzése 
TIOP 1.1.1/07/1-Pedagógiai informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 

 20 414  

Hivatal informatikai eszközeinek fejlesztése   3 000 
Informatikai eszközök, taneszközök 
összesen:  

 20 414 3 000 

 
Műszaki gépek, technológia 

 
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése* 

56 622   

KEOP- 20094.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése* 

 9850  

Műszaki gépek, technológia összesen:  56 622 9850  
 

Mezőgazdasági áru beszerzése 
 

Ammónium-nitrát 34%-os beszerzés   4 224 
Mezőgazdasági áru összesen:    4 224 

 
Rendezvényeszközök beszerzése 

 
UMVP-IV. tengely Szabadtéri 
rendezvényeszközök beszerzése 2mx1m –es 
pavilon, 5x5m-es , 10x20m-es sátor, 8x10m-es 
lefedés 

  5 590 

Rendezvényeszközök beszerzése összesen:    5 590 
    

Egészségügyi gépbeszerzése  
Ultrahang készülék beszerzés   3 200 
 Eü. Gép.beszerzése összesen:   3 200 
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Építési beruházás megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) 
Közösségi 

értékhatárt elérő 
illetve meghaladó 

(2003. évi CXXIX. 
tv. 2. rész  IV. 

fejezet) 

Nemzeti értékhatárt 
elérő illetve 
meghaladó  

(2003. évi CXXIX. 
tv. 3. rész VI. 

fejezet) 

Helyi beszerzés 

Útfelújítás, útburkolat (Nyíl utca, Hajnal )   14 304 
4 db bérlakás építése   12 800 
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése, tároló színépítés*   12 460 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél 

 123 901 

 
 
 
 

UMVP-IV. tengely Kulturális infrastruktúra 
fejlesztése (szabadtéri árnyékolása, 
akadálymentesítés raktár) építése 

  7 055 

Szeghalmi úti iskola feladatellátási helyen 
fejlesztés, felújítás    19 424   

Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványán   51 875  
Építési beruházás összesen:  195 200 46 619 
 

Szolgáltatás megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft) 
Közösségi 

értékhatárt elérő 
illetve meghaladó 

(2003. évi CXXIX. 
tv. 2. rész  IV. 

fejezet) 

Nemzeti értékhatárt 
elérő illetve 
meghaladó  

(2003. évi CXXIX. 
tv. 3. rész VI. 

fejezet) 

Helyi beszerzés 

Műszaki ellenőrzés  
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése*   2 500 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél 

  2 500 

Műszaki ellenőrzés összesen   5 000 
 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése*   2 960 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél 

  2 546 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
összesen:    5 506 

Rendezvény lebonyolítása 
UMVP-IV. tengely”Betakarítási ünnep 
Dévaványán”   2 640 

UMVP-IV. tengely”Dévaványa nemzetközi 
kapcsolatainak erősítése”    4 490 

TÁMOP-6.1.2/A-09/14-2010-0620 
kódszámon „Út az egészség felé”életmód 
programok Dévaványán Egészségsátor 
lebonyolítására vonatkozóan 

  7 000 

Rendezvény lebonyolítása összesen    14 130 
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Nyilvánosság biztosítása, PR eszközök  

 
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése*   800 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél 

  1 000 

Nyilvánosság biztosítása, PR eszközök 
összesen:    1 800 

 
Könyvvizsgálat 

 
KEOP-2009-4.2.0/B Brikettáló gépsor 
beszerzése*   400 

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva Dévaványa 
Város Önkormányzat Intézményeinél 

  500 

Könyvvizsgálat összesen    900 
 
 

Rendezvényszervezés 
 

UMVP-IV. tengely Betakarítási ünnep 
Dévaványán    2 890 

UMVP-IV. tengely – Nemzetközi 
kapcsolatok erősítése   4 610 

Rendezvényszervezés összesen:    7 500 
 
Megjegyzés: * Pályázati nyertesség esetén 
 
6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 
7.   A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke 

(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):    
 NEMLEGES 

 
A Kbt. V., fejezet szerinti ajánlatkérők vonatkozásában – Különös közbeszerzési eljárás a 
vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban működő egyes ajánlatkérők 
esetében, valamint VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában- Különös közbeszerzési 
eljárás a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban működő egyes 
szervezetek esetében közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2011. évben nem tervez. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek 
az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa honlapján való 
közzétételéről.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  öt munkanapon belül 
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5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a Közép-
Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázat benyújtásának jóváhagyása, 
önkormányzati saját forrás biztosítása. 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy 2011. június 29-én a Kormány Orbán 
Viktor miniszterelnök kérésére napirendre tűzte a közüzemi ivóvízrendszer állapotának 
felmérését, mivel az ivóvíz arzéntartalma hétszáz, többnyire a dél-alföldi településeken okoz 
problémát, s így mintegy 1,5 millió embernek nem áll rendelkezésére naponta egészséges 
ivóvíz. Magyarország európai uniós csatlakozásakor vállalta, hogy 2009-ig az ivóvíz 
arzéntartalmát mindenhol a biztonságos határérték alá csökkenti. Ez azonban az erre a célra 
biztosított uniós és állami források ellenére sem sikerült. Ennek oka, hogy az érintett 
önkormányzatok egy részénél hiányzik a szükséges pénz, felkészültség vagy cselekvési kedv, 
így a települések negyede el sem indult az arzénmentesítési pályázatokon. Mindezek miatt a 
Kormány cselekvési terv kidolgozásáról döntött, mivel az uniós támogatásokat 2015. június 
30-ig lehet csak felhasználni erre a célra.  
Az elfogadott cselekvési terv alapján azok az önkormányzatok, ahol már folyamatban van a 
pályázat, a Kormány biztosítja a szükséges önerőt. A Kormány emellett arra kérte a nemzeti 
fejlesztési minisztert, hogy a vonatkozó pályázatokat egyszerűsítse és gyorsítsa fel, mint 
történt az az árvízi újjáépítéssel.  
Ezen döntésről született kormányhatározat az előterjesztéshez mellékelve van. 
A „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Társulása 2011. július 4-én küldött levelében 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a pályázatíró, az AQUAPROFIT Zrt. sikeresen 
benyújtotta 2011. június 30-án az ivóvízminőség javítására vonatkozó közös pályázatot a 
Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnál. Ezen benyújtott pályázatra az elbíráló szerv, az 
Energia Központ Nonprofit Kft. hiánypótlásra szólította fel a pályázót, vagyis a „Közép-
Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A hiánypótlási felhívásban 
leírtak közül az önkormányzatokat csak az önerő vállalásáról szóló határozat meghozatala 
érinti, melyet a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül kell pótolni.  
A mai nap hatályos EU Önerő Alap Támogatás szerint az önkormányzatoknak még meg kell 
hozniuk az önerő vállalásáról szóló határozatukat, azonban a teljes önerő támogatására - a már 
említett alapból a 1224/2011.(VI.29.) Kormány határozat alapján - pályázatot fog a Társulás 
benyújtani, amely így 100 %-ban biztosítva lesz. 
Flender Zsolt a Társulás munkaszervezetének vezetője megküldte önkormányzat számára is 
azt a határozatmintát, mely az önerő vállalására vonatkozik, s kérte, hogy azt az előírt 
határidőn belül meghozni és részére megküldeni szíveskedjenek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén ezen előterjesztést is véleményezte.  
A határozati javaslatban foglaltakkal egyetért a bizottság, azt egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a testület felé.  
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 határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
Határozat: 
276/2011.(VII.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Békési Ivóvízminőség-
javító Társulás tagja jóváhagyja, hogy a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében 
ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára 
nettó 18 173 831 246,- Ft beruházási összeggel. 
 
Továbbá úgy dönt, hogy felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges 
döntés meghozatalára. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített 
mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 3 961 582 798 Ft 
önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső 116 575 713,- Ft 
összegben önerőként biztosítja az alábbi táblázatokban foglaltak szerint. 
  

Település Önrész összesen Önerő Alap támogatás Önkormányzati saját forrás 
Dévaványa 116 575 713  Ft 98 167 691 Ft 18 408 022 Ft 

 
Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás nem áll 
rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 
A Projektre és a településre vonatkozó tervezett finanszírozási források és várható 
ütemezésük: 
 

A projekt finanszírozási terve 2012 2013 2014 2015 Összesen
EU támogatás (KEOP) 232 270 021 6 852 897 607 4 989 272 191 5 971 362 12 080 411 181
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) 40 988 827 1 209 334 872 880 459 798 1 053 770 2 131 837 267
EU Önerő Alap támogatás 58 483 061 1 726 049 239 1 256 571 472 1 503 965 3 042 607 737
Önerő 66 725 388 498 183 988 353 642 480 423 204 918 975 061
Hitel 0 0 0 0 0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás) 0 0 0 0 0
Összesen 398 467 298 10 286 465 707 7 479 945 942 8 952 300 18 173 831 246
ÁFA 99 616 824 2 571 616 427 1 869 986 485 2 238 075 4 543 457 812
Mindösszesen 498 084 122 12 858 082 134 9 349 932 427 11 190 375 22 717 289 058  
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A projekt finanszírozási terve - Dévaványa 2012 2013 2014 2015 Összesen
EU támogatás (KEOP) 6 780 548 203 372 047 147 522 365 176 886 357 851 847
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) 1 196 567 35 889 185 26 033 359 31 215 63 150 326
EU Önerő Alap támogatás 1 860 073 55 790 027 40 469 066 48 524 98 167 691
Önerő 1 195 698 10 062 161 7 141 600 8 563 18 408 022
Hitel 0 0 0 0 0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás) 0 0 0 0 0
Összesen 11 032 886 305 113 421 221 166 390 265 189 537 577 886
ÁFA 2 758 222 76 278 355 55 291 597 66 297 134 394 471
Mindösszesen 13 791 108 381 391 776 276 457 987 331 486 671 972 357  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap 
támogatására 98 167 691,- Ft összegben. Az EU Önerő Alap pályázat kapcsán Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1224/2011.(VI.29.) Korm. határozat végrehajtása 
során kidolgozásra kerülő, releváns jogi szabályozást maradéktalanul figyelembe veszi a teljes 
116 575 713,- Ft önrész finanszírozása tekintetében. 

Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programjának módosításáról döntéshozatal. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
Pedagógiai Programját a Képviselő-testület a 2010. augusztus 26-án megtartott rendkívüli 
ülésén tárgyalta és a 356/2010.(VIII.26.) számú Kt. határozatával fogadta el. 
Az irodavezető elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programjának 
módosítását az alábbi változások eredményezik: 

1. A Képviselő-testület a 480/2010.(XI.25.) számú Kt. határozatában döntött, hogy a 
fenntartásában működő Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység nevét - a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. 102. (2) bekezdés a) pontjában biztosított fenntartói jogát gyakorolva - 
Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységre módosítja. 

2. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről 
és kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 2. számú melléklet hatályba 
lépése, melyet a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben 
kell alkalmazni. A melléklet az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi 
programját határozza meg, mely többek között a tanszakok elnevezéseit is 
módosította.  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése szabályozza, hogy a 
fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles az adott 
intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményét 
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beszerezni. Ennek megfelelően Brachna Irén szarvasi közoktatási szakértőt kérték fel a 
Pedagógiai program véleményezésre.  
A szakértői vélemény az előterjesztéshez mellékelve van. 
A módosítás anyagi vonzattal nem jár.  
A módosítást a nevelőtestület a 2011. június 17-én megtartott ülésén egyhangúlag elfogadta. 
Szintén 2011. június 17-én megtartott ülésén a Diákönkormányzat, az iskola Szülői 
Munkaközössége és az óvoda Szülői Munkaközössége egyetértett a Pedagógiai Program 
módosításával, melyet a vezetőségének tagjai aláírásukkal tanúsítottak. 
Az irodavezető ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető részére. 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – elmondja, hogy a módosítás egyik oka, az 
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 
kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 2. számú melléklet hatályba lépése, melyet a 
2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. A 
melléklet az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi programját határozza meg, 
mely többek között a tanszakok elnevezéseit is módosította. Elmondja, hogy két tantervi 
program épül be a pedagógiai programba. Jelenleg az intézményben tanuló gyerekek a régi 
tanterv szerint tanulnak, a most beiratkozott gyerekek pedig az újonnan kidolgozott tanterv 
szerint. Elmondja még, hogy 2026-ig a két tantervi program szerint folyik az oktatás az 
intézményegységben.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programját kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
277/2011.(VII.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ Pedagógiai Programját jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
Melléklet:  az ÁMK Pedagógiai Programja 

 
 
(Az Általános Művelődési Központ pedagógiai programja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – röviden szól a közoktatás ezen belül a művészetoktatás 
finanszírozásának kérdéséről.  
A polgármester elmondja, hogy a minősítési kötelezettségnek eleget tett az intézmény. 
Kérdése lehet-e hallani a szakmai körökből, hogy mi várható ezen a területen? 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – a polgármester kérdésére elmondja, hogy 
azon intézményeknél, amelyek első körben kapták meg a minősítést ott a következő tanévben 
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következne a minősítés. Elmondja, mivel a közoktatási törvény még nem került elfogadásra 
így egy évvel eltolják a minősítést.  
Az intézményegység vezető elmondja, hogy a minősítési rendszer is át fog alakulni, aminek a 
formája még nem ismert, ezért az idei évben minősítés egy oktatási intézményben sem lesz.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az intézményegység vezetőnek az elmondottakat.  
 
 
 
7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely 
lakbérkedvezményről döntéshozatal. 
A polgármester elmondja, hogy Zima László a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő Dévaványa, Május 1. u. 20. sz. alatti szolgálati lakást bérlő lakbérkedvezmény igénylési 
kérelemmel fordult 2011. július 8-án a polgármesterhez. Indoklásában leírta, hogy felújította a 
szobák padlójának burkolatát, mivel az egészségtelenül piszkos, kopott, régi padlószőnyegek 
helyett laminált padlót rakott le saját kivitelezésben, a gyártó ajánlásait követve. A beépített 
anyagok összértéke 57.986,- Ft, amelyről nyugtával, illetve számlával rendelkezik. 
Kérelmére a V-5/440-2/2011. iktatószámú levélben tájékoztatást kapott arról, hogy 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) számú a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet I. rész I. fejezet 14. § (1)-(2) bekezdése 
alapján:  
„A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás 
berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. A lakbér rendeleti megállapítása e 
kötelezettség figyelembevételével történik. Ettől eltérő megállapodás esetén a bérlő 
hozzájárul ahhoz, hogy lakbérét a bérbeadó által elvégzett fenti munkák éves összegével 
emelten állapítsa meg az önkormányzat rendelete.” 
„A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti. 
Bérbeadó a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ezáltal 
növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. 
Amennyiben a bérbeadó a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti 
jogviszony megszűnése esetén a bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő 
beruházásai megtérítésére, a megállapodástól függően, de mindenképpen a bérlet 
megszűnésétől számított 1 éven belül egy összegben.” 
Zima László a válaszlevelet átvette, majd 2011. július 20-án ismételten lakbérkedvezmény 
igénylési kérelemmel élt, amely kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – a bizottság javaslata, hogy a kérelmet utasítsák el, mivel az ingatlanban végzett 
felújítási munkálattal az ingatlanban komfortfokozat váltás nem történt, illetve a felújítás 
megkezdése előtt előzetes megállapodás megkötésére sem került sor, ezért a lakbérbe való 
beszámítás nem lehetséges. 
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 azzal, hogy Zima László kérelmét utasítsák el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
278/2011.(VII.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zima László 
Dévaványa, Május 1. u. 20. sz. alatti szolgálati lakást bérlő lakbérkedvezmény 
igénylés iránti kérelmét elutasítja, mivel az ingatlanban végzett felújítási munkálattal 
az ingatlanban komfortfokozat váltás nem történt, illetve a felújítás megkezdése előtt 
előzetes megállapodás megkötésére sem került sor, ezért a lakbérbe való beszámítás 
nem lehetséges. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület 
döntéséről értesítse.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
 

8. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pont megtárgyalására, amely 
végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódással kapcsolatot döntéshozatal. 
Elmondja, hogy Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtó 2011. július 6-án, valamint 2011. július 
18-án érkezett levelében megkereste Dévaványa Város Önkormányzatát azzal, hogy az 1215 
hrsz-on bejegyzett Dévaványa, Szabadság u. 12. sz. ingatlannal kapcsolatosan bekapcsolódhat 
végrehajtási eljárásba, ahol az ingatlanra 35307/2001.11.08-án (eredeti hat.: 
30290/2000/1999.09.29.)  kelt határozattal bejegyzett jelzálogjogát érvényesítheti. 
Az ingatlanra Kovács Tibor és néhai Kovács Tiborné Giricz Krisztina (jogutód kk. Kovács 
Renáta) részére adott 640.000,- Ft visszatérítendő, valamint 160.000,- Ft vissza nem térítendő 
lakóház megvásárlásához engedélyezett kamatmentes – belvizes – kölcsönre vonatkozóan 
elidegenítési és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog bejegyzése történt, melyből jelenleg 
fennálló tartozása 613.104,- Ft, 2011.06.30. napjával a hátralékos tartozás pedig 474.359,- Ft.  
Az igényt 15 munkanapon belül be kell jelenteni. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – a bizottság egyetért azzal, hogy kapcsolódjanak be a végrehajtási eljárásba.  
Az ülésen elhangzott az is, ha végrehajtásra kerül sor és lesz vevő az ingatlanra, akkor az 
önkormányzat éljen elővásárlási jogával annak érdekében, hogy a kiskorú Kovács Renáta ne 
maradjon fedél nélkül. Erre vissza fognak térni, ha aktuális lesz.  
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 azzal, hogy kapcsolódjanak be a végrehajtási eljárásba kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
279/2011.(VII.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ½-ed 
tulajdoni illetőségű Kovács Renáta kk. jogutód és ½ -ed illetőségű Kovács Tibor 
1215 hrsz. Dévaványa, Szabadság u. 12. sz. ingatlanára bejegyzett jelzálogjogot 
érvényesíteni kívánja és 613.104,- Ft tartozás erejéig, a fenti ingatlanra vonatkozó 
végrehajtási eljárásba bekapcsolódik. 
 
A képviselő testület megbízza a polgármestert a végrehajtási eljárásba való 
bekapcsolódás lebonyolításával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 

9. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a kilencedik napirendi pont megtárgyalására, amely 
földhaszonbérleti díjak mértékének megállapítása a 2011/2012-es gazdasági évre 
vonatkozóan.  
A polgármester elmondja, hogy tegnapi ülésén a Pénzügyi Bizottság állást foglalt ez ügyben.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy ezzel a témával kapcsolatban az ülésen vita alakult ki.  
A bizottsági ülésen jelenlévő tagok egy kivétellel támogatták azt, hogy a bérleti díj 
kéttényezős legyen, mely szerint legyen figyelembe véve az aranykorona érték és legyen egy 
hektáronkénti fix összeg meghatározva.    
Szó volt a bizottsági ülésen arról is, ha ebben a formában állapítják meg a haszonbérleti 
díjakat, akkor az önkormányzat költségvetése jobban tervezhető lesz. 
Balogh Zsigmond a Pénzügyi Bizottság külső tagja javasolta, hogy a haszonbérleti díj 
aranykoronánként 1.150,- Ft legyen, a hektáronkénti fix összeg pedig 20.000,- Ft. A bizottsági 
tag javaslatát a vita során csökkentették.  
Tehát a bizottság javaslata – 1 bizottsági tag tartózkodása mellett – a testület felé a 
haszonbérleti díj meghatározására vonatkozóan a szántó művelési ágú ingatlan esetében a 
következő:   1.000,- Ft/Ak., 
   20.000,- Ft/ha.  
Elhangzott az is az ülésen, ha a testület a bizottság javaslatát fogadja el, akkor az jelentős 
bérleti díj emelést jelent, amit elfogadhatónak tartanak.  
A bizottság elnöke röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a bizottság hosszasan tárgyalta a témát. Valóban 
jelentős bevétel növekedést jelent az önkormányzat számára, ha ezt a javaslatot fogadják el. A 
polgármester ez ügyben konzultált Dr. Kulcsár László ügyvéddel, aki a MAGOSZ alelnöke. 
Úgy ítéli meg, hogy a gazdálkodóknál is nagy a kockázati tényező, a programokban 
résztvevőknek meg kell felelni a feltételeknek annak érdekében, hogy a támogatást 
megkapják.  
A polgármester megadja a szót Dr. Kulcsár László ügyvéd részére.  
Dr. Kulcsár László ügyvéd – elmondja, hogy a törvény szabadkezet biztosít a bérbeadónak a 
haszonbérleti díj megállapítására vonatkozóan.  
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Az ügyvéd elmondja, hogy a bérleti díj megállapítása során figyelemmel kell lenni az 
önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakra is.  
A bérleti díj megállapítása fontos a várospolitikai szempontokat is figyelembe venni. 
Figyelemmel kell lenni az itt élő emberek életlehetőségeire. A bérleti díj megállapítása során 
az elmondottakat kell összehangolni.  
Az ügyvéd egy középértékű bérleti díj megállapítását javasolja a testület felé. 
Megjegyzi, hogy földbérlettel kapcsolatban volt már peres ügye is az önkormányzat, ami a 
középértékű bérleti díj megállapításával elkerülhető lehet.  
Elmondja, hogy a megélhetés lehetősége egyre romlik, kilátás sincs arra vonatkozóan, hogy a 
jövőben a mezőgazdaságban javulás következne be.  
Úgy gondolja, hogy a testület akkor jár el helyesen, ha méltányos a bérlőkkel szemben. 
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Kulcsár László ügyvédnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – az előterjesztésben szereplő „C” alternatívával ért egyet, 
mely szerint 5 kg/Ak-ás mértékű emelés történne.  
Tehát a földterületek haszonbérleti díja szántó művelési ágú ingatlanok esetében 40 kg euro 
búza/Ak + ÁFA lenne.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezen alternatívát a tervezhetőség hiánya miatt nem 
támogatta a bizottsági tagok többsége.  
Megjegyzi, hogy a „C” alternatíva esetében a nagy területeket bérbeadó állami 
költségvetésből gazdálkodó szervezetek fix összegű bérleti díjat határoznak meg. 
Elmondja, ha alacsony a termés, ebből eredően a termény ára magasabb, akkor a 
gazdálkodónak többet kell fizetnie, ha jó termés van, akkor pedig a termény ára alacsonyabb, 
akkor a bérleti díj is kevesebb.  
A polgármester a kéttényezős bérleti díj megállapításával ért egyet a tervezhetőség miatt.  
A polgármester elmondja a „C” variáció esetében, ha a búza ára 5.000,- Ft/q lenne, akkor a 
jelenlegitől lényegesen magasabb bevételt lehetne elérni. A bizottsági javaslat komoly emelést 
jelentene a bérleti díjak tekintetében, amely a legjobb árat figyelembe véve is kb. 32 % 
növekedés eredményzene. 
A bizottsági ülést követően számításokat végzett, ha a hektáronkénti 20.000,- Ft-ot 
lecsökkentik 15.000,- Ft-ra és marad az 1.000,- Ft/Ak. érték, akkor is jelentős lesz a bevétel és 
ami nagyon fontos tervezhető lesz a költségvetés.  
Ez lenne a kiinduló bérleti díj a 2011/2012-es gazdasági évben, természetesen akinél a licit 
során magasabb ár alakult ki, az azt fizeti. A szerződés úgy módosulna, hogy a minimum 
bérleti díj az amit a testület elfogad, ahol több ott a magasabb összeget fizeti a bérlő. Ez azt az 
irány mutatja, hogy a bérlőik egyikét sem akarják csődbe vinni, ugyanakkor stabilan 
szeretnének bevételt tervezni.  
A polgármester megadja a szót Dr. Kulcsár László ügyvéd részére.  
Dr. Kulcsár László ügyvéd – elmondja, hogy kezd olyan bérleti díj kialakulni, amely 
átlátható, fixen kezelhető a bérlő és a bérbeadó részéről egyaránt. Korábban több olyan 
haszonbérleti szerződést készített, amelyben a bérleti díj a tőzsdei árra volt alapozva. Az 
utóbbi időszakban a fix áras szerződések a jellemzőek, amelyek kevésbé hívják fel a 
figyelmet a természeti csapások esetén a lehetőségekre.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester elmondja, hogy a kompromisszumos javaslata a 
következő: 1.000,- Ft/Ak., 
       15.000,- Ft/ha.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen kiszámolták, hogy az önkormányzat számára a 



 19 

kéttényezős bérleti díj 60 millió forintbevételt jelent az 1.000,- Ft/Ak., illetve a 20.000,- Ft/ha 
összegű bérleti díj elfogadásával. A polgármester javaslata etében a bevétel kb. 7,5 millió 
forinttal lenne kevesebb.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzatnak a második legnagyobb bevételi 
forrása a földhaszonbérleti díjakból van.  
A bizottság elnöke elfogadja a polgármester javaslatát.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – elmondja, hogy az ésszerű emelés mellett van. Elmondja, hogy a 
mai napon kiszámolta, ha a javaslatot fogadják el, akkor az kb. 40 %-os emelést jelent a 
legnagyobb bérlőre vonatkoztatva, amit magasnak tart. Figyelembe kell venni azt is, hogy 
földbérlők munkát adnak több ember számára.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezen mértékű emelést felvállalandónak tartja az 
önkormányzat részéről, a gazdálkodók részéről pedig kifizethetőnek.  
A polgármester elmondja, hogy ez a javaslat a szántó művelési ágú ingatlanokra vonatkozik, a 
bizottság javaslata a legelő és gyepművelési ágú ingatlan esetében, hogy 20.000,- Ft/ha + 
ÁFA, valamint a belterületi földterületek bérleti díja pedig 1,- Ft/m2 

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  

+ ÁFA összegben legyen 
meghatározva.  

Földi Imre képviselő – a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a legnagyobb területeket bérlők 
több ember számára biztosítanak munkalehetőséget. A bizottsági ülésen elhangzott javaslatot 
magasnak tartotta, azért is tartózkodott a szavazásnál.  
Kérdése hogyan lesz azokkal a bérlőkkel a bérleti díj kivitelezve az, ha valaki pl. 93 kg/Ak 
bérleti díjért vitte el a földet? 
Balogh Csilla jegyző – a tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ez lesz a minimum 
bérleti díj. Aki magasabb bérleti díjért vitte el a földet licitálás során, az azt az összeget fizeti.  
Földi Imre képviselő – a polgármester javaslata már elfogadható, az egy kompromisszumos 
megoldás lehet, hiszen minden képviselő az emelés mellett van. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, ha a képviselő-testület dönt a 
kéttényezős bérleti díjról, akkor dönthet úgy is, hogy a bérlők a haszonbérleti díjat két 
részletben fizessék meg pl. az első részt a fix összegű bérleti díjat július 31-ig, a második részt 
az aranykorona érték után pedig október 31-ig.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy az irodavezető által felvetett javaslatnak akadályát nem látja.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy e tekintetben közös megegyezéssel szerződést 
módosítani szükséges. A haszonbérleti díjakra vonatkozóan a szerződésben szerepel, az 
önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a bérleti díjakat megemelheti. Az viszont 
nem szerepel benne, hogy a bérleti szerződést egyoldalúan módosíthatná.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, a javaslat azzal kezelhető, hogy a jelenleg érvényben 
lévő szerződések esetében így marad a fizetési határidő, az újonnan megkötött szerződések 
esetében pedig ki lehet kötni a két részletben történő fizetési határidőt.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a polgármester javaslata már közelít az 
álláspontjához, azt elfogadhatónak tartja.  
Úgy értelmezi, hogy ha licitálásra került sor, akkor az induló licit értéke az lesz, amit most 
elfogad a testület.  
Elmondja, hogy haszonbérleti díjból 57 millió forint van tervezve a 2011. évi költségvetésbe. 
A jelenlegi javaslat szerint az ebből származó bevétel 48 millió forint. Kérdése, hogy a  
gyepművelési ágú ingatlanok bérleti díja még ezen felül fog jelentkezni? 
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Pap Tibor polgármester – képviselő felvetésére elmondja, hogy az árverésen az induló licit 
értéke az lesz, amit most elfogad a testület és erre lehet licitálni.  
Elmondja, hogy a 48 millió forinthoz hozzá jön még a gyep bérleti díja, valamint azon bérlők 
által fizetett összeg, akik magasabb értéken vitték el a területen a licitálás során.  
A polgármester megadja a szót Dr. Kulcsár László ügyvéd részére.  
Dr. Kulcsár László ügyvéd – egyetért a jegyző által elmondottakkal, hogy megkötött 
szerződést közös akarattal lehet módosítani, egyoldalúan nem. 
Elmondja, hogy a licitálás során 5 éves időszakra szerzi meg a bérlő a haszonbérleti jogot.  A 
szerződésbe bele lehet írni, hogy a bérleti díj egy gazdasági évre vonatkozik, valamint azt, 
hogy a felek egy meghatározott idő után a bérleti díjat felülvizsgálják, ha megegyezni nem 
tudnak, akkor a szerződés minden jogcselekmény nélkül megszűnik. Lehet a szerződésbe 
progresszivitást is belevenni, ami munkásabb pl. évekre lebontva van meghatározva a 
haszonbérleti díj.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a jelenlegi szerződés szerint a haszonbérleti díj egy 
gazdasági évre vonatkozik. Az ügyvéd által elmondottakat az új szerződésekbe bele lehet 
venni, valamint azt is, hogy a fizetés két részletben történjen a hektáronkénti összeg július 31-
ig, az aranykoronánkénti pedig október 31-ig.  
A polgármester úgy gondolja, hogy a témát alaposan körbejárták.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági hasznosítású külterületi földterületek haszonbérleti 
díját szántó művelési ágú ingatlan esetében 15.000,- Ft/ha + áfa és1.000,- Ft/Ak + áfa, legelő 
és gyepművelési ágú ingatlan esetében 20.000,- Ft/ha + áfa értékben, valamint a belterületi 
földterületek bérleti díját 1,- Ft/m2 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

+ áfa összegben határozzák meg, az induló licit mértéke 
erről az összegről indul, valamint a minimális bérleti díj is ez minden szerződés 
vonatkozásában, valamint az újonnan kötendő szerződésekbe foglalják bele, hogy a felek egy 
meghatározott idő után a bérleti díjat felülvizsgálják, ha megegyezni nem tudnak, akkor a 
szerződés minden jogcselekmény nélkül megszűnik, valamint fizetés két részletben történjen 
a hektáronkénti összeg július 31-ig, az aranykoronánkénti pedig október 31-ig  kéri az 
kézfelnyújtással jelezze. 

 
Határozat: 
280/2011.(VII.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es gazdasági évre 
vonatkozóan az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású földterületek 
haszonbérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

- külterületi szántó művelési ágú ingatlan esetében 15.000,- Ft/ha + áfa és 1.000,- Ft/Ak + áfa, 
- külterületi legelő és gyepművelési ágú ingatlan esetében 20.000,- Ft/ha + áfa, 
- belterületi földterületek bérleti díját 1,- Ft/m2 

 
+ áfa összegben határozza meg. 

A képviselő-testület az árverésen az induló licitet  
- szántó művelési ágú ingatlan esetében 15.000,- Ft/ha + áfa és 1.000,- Ft/Ak + áfa 

összegben, 
- gyep művelési ágú ingatlan esetében 20.000,- Ft/ha + áfa összegben határozza meg. 
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A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy az újonnan kötendő haszonbérleti szerződésekbe 
foglalják bele azt, hogy a felek egy meghatározott idő után a bérleti díjat felülvizsgálják, ha 
megegyezni nem tudnak, akkor a szerződés minden jogcselekmény nélkül megszűnik, 
valamint a haszonbér megfizetése két részletben történik a hektáronkénti összeg július 31-ig, 
az aranykoronánkénti pedig október 31-ig.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. 
 
Felelős:   Pap Tibor polgármester 
                Szűcs Lajos mezőgazdasági ügyintéző 
Határidő:  értelem szerint  
 

 

10. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a tizedik napirendi pont megtárgyalására, amely 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester megadja a szót Feke László irodavezető részére, hogy ismertesse az első 
bejelentést.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az Energia Központ Nonprofit Kft-hez 
benyújtott „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című pályázatot az EK Nonprofit 
Kft. vezetője 97.686.000,- Ft összegű, támogatásra érdemesnek ítélte meg. A beruházás 
összköltsége 162.100.000,- Ft. 
A projekt az Általános Művelődési Központ intézményegységeiben - Dévaványa, 
Körösladányi u. 1., Szeghalmi u. 12., Árpád u. 20. Eötvös u. 2., Hajós u. 24., Kossuth L. u. 5., 
Könyves K. u. 13.  - valósul meg. A projekt az intézményekben lévő elavult nyílászárók 
cseréjére, az épületek hőszigetelésére, illetve a gázkazánok biomassza tüzelésű kazánokra 
történő cseréjére irányul.  
A Szeghalmi út 12. szám alatti ingatlanra az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011(III.9.) BM rendelet felhívására 
benyújtott pályázat keretében szintén nyertek 19.424.000,- Ft pályázati támogatást 
tetőszerkezet készítésére, vizesblokk teljes felújítására, PVC padlóburkolat felújítására, 
akadálymentesítési munkák építőmesteri és szakipari munkáinak ellátására, 
akadálymentesített vizesblokk víz és csatornaszerelési munkálataira illetve akadálymentes 
rámpa kialakítására. 
Az irodavezető elmondja, hogy az épület kivitelezésének vállalkozásba adása a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá esik, így a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához, valamint a kivitelezési tevékenység végzéséhez az építőipari 
kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 
szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 22. §-a  alapján kivitelezési dokumentáció szükséges. 
Mindezeknek megfelelően az alábbi bontás szerint kértek árajánlatot:  

A. rész:       Dévaványa, Körösladányi u. 1. sz. alatti 4 épület, Szeghalmi úti 12. sz. alatti 
iskola (épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, gázkazánok cseréje, magastető 
építése, vizesblokk felújítása, pvc paldóburkolat felújítása, akadálymentesítési munkák 
elvégzése – Kiviteli tervek leszállításának határideje 2011. augusztus 31. 
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B. rész:  Dévaványa Szeghalmi úti 12. sz. alatti iskola magastető ráépítéshez + 
akadálymentesítéshez építési engedélyterv készítése – Engedélyes tervek leszállítási 
határideje 2011. augusztus 15. 

C. rész:  Kossuth Lajos u. 5. szám alatti Központi Óvoda, Eötvös u. 2. sz. alatti óvoda, 
Könyves K. u. 13. szám alatti óvoda, Hajós u. 24. sz. alatti óvoda, Árpád u. 20. sz. 
alatti Ladányi Mihály könyvtár – Kiviteli tervek leszállítási határideje 2011. augusztus 
31.  

A felsorolt feladatok elvégzésére a helyi beszerzési eljárás keretében három cégtől kértek 
árajánlatot.  
A megadott határidőig: 2011. július 22-én 10.00 óráig két cég küldte meg árajánlatát a 
következő tartalommal:  

1. Thermál-Ber Kft.                         5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12. 
Ajánlati ár:  
„A” rész:  4.800.000,- Ft + Áfa = 6.000.000,- Ft 
„B” rész:     500.000,- Ft + Áfa =    625.000,- Ft  
„C” rész:  3.000.000,- Ft + Áfa = 3.750.000,- Ft 

  
2. Békés Mérnök Kft.  5600 Békéscsaba Pásztor u. 34. 
Ajánlati ár:  
„A” rész:  5.200.000,- Ft + Áfa = 6.500.000,- Ft 
„B” rész:     800.000,- Ft + Áfa = 1.000.000,- Ft  
„C” rész:  2.600.000,- Ft + Áfa = 3.250.000,- Ft 

 
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötendő támogatási, illetve a kivitelezővel 
megkötendő szerződéshez. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság az A”+ „B” rész vonatkozásában a Thermál-Ber Kft., a 
„C” rész vonatkozásában  pedig a Békés Mérnök Kft. legalacsonyabb összegű ajánlatát 
javasolja kihirdetni 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 kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
  

Határozat:  
281/2011.(VII.26. Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Energetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa 
Önkormányzat intézményeinél” című pályázaton elnyert támogatás segítségével 
megvalósítandó beruházáshoz szükséges tervdokumentációk elkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátására – helyi beszerzési ajánlatkérés során – az alábbi 
legalacsonyabb összegű árajánlatot tevőket hirdeti ki nyertesnek:  
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 „A”+ „B” rész vonatkozásában (Dévaványa, Körösladányi u. 1. sz. alatti 4 épület, 
Szeghalmi úti 12. sz. alatti iskola - épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, 
gázkazánok cseréje, magastető építése, vizesblokk felújítása, pvc paldóburkolat 
felújítása, akadálymentesítési munkák - elvégzésére vonatkozó kiviteli 
tervdokumentáció, illetve a Dévaványa Szeghalmi úti 12. sz. alatti iskola magastető 
ráépítéshez + akadálymentesítésre vonatozó építési engedélyterv elkészítése)  a 
Thermál Ber Kft. - 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12. -  bruttó 
6.625.000,- Ft-os árajánlatát, 
 
 a „C” rész vonatkozásában (Kossuth Lajos u. 5. szám a alatti Központi Óvoda, 
Eötvös u. 2. sz. alatti óvoda, Könyves K. u. 13. szám alatti óvoda, Hajós u. 24. sz. 
alatti óvoda, Árpád u. 20. sz. alatti Ladányi Mihály könyvtár kiviteli 
tervdokumentációinak elkészítése) a Békés Mérnök Kft. - 5600 Békéscsaba Pásztor 
u. 34. - 3.250.000,- Ft bruttó áras ajánlatát fogadja el.   
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződések aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. július 28. – a megbízási szerződések megkötésére 

 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés kapcsolódik az előzőhöz, 
amelyet szintén Feke László irodavezető készített. A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az Energia Központ Nonprofit Kft-hez 
benyújtott „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című pályázatot az EK Nonprofit 
Kft. vezetője 97.686.000,- Ft összegű, támogatásra érdemesnek ítélte meg. A beruházás 
összköltsége így 162.100.000,- Ft. 
A projekt az Általános Művelődési Központ intézményegységeiben - Dévaványa, 
Körösladányi u. 1., Szeghalmi u. 12., Árpád u. 20. Eötvös u. 2., Hajós u. 24., Kossuth L. u. 5., 
Könyves K. u. 13.  - valósul meg. A projekt az intézményekben lévő elavult nyílászárók 
cseréjére, az épületek hőszigetelésére illetve a gázkazánok biomassza tüzelésű kazánokra 
történő cseréjére irányul.  
A Szeghalmi út 12. szám alatti ingatlanra az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011(III.9.) BM rendelet felhívására 
benyújtott pályázat keretében szintén nyertek 19.424.000,- Ft pályázati támogatást 
tetőszerkezet készítésére, vizesblokk teljes felújítására, PVC padlóburkolat felújítására, 
akadálymentesítési munkák építőmesteri és szakipari munkáinak ellátására, 
akadálymentesített vizesblokk víz és csatornaszerelési munkálataira illetve akadálymentes 
rámpa kialakítására. 
Elmondja, mivel mindkét projekt esetében a beruházás kivitelezésének vállalkozásba adása a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá esik, így a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához közbeszerzési szakember/szervezet igénybevétele szükséges.  
A fenti feladat elvégzésére a helyi beszerzési eljárás keretében három cégtől kértek 
árajánlatot.  
A megadott határidőig: 2011. július 25-én 10.00 óráig három cég megküldte árajánlatát a 
következő tartalommal:  
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1. Mézer Bt.  5700 Gyula, Körösi-Cs. S. u. 10. 
Ajánlati ár:  

 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása:             2.750.000,- Ft + ÁFA = 3.437.500,- Ft 
2. Dr. Varga Imre ügyvéd,  

hivatalos közbeszerzési tanácsadó  5600 Békéscsaba Kinizsi u. 13.  
Ajánlati ár:  

 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2.500.000,- Ft + ÁFA =  3.125.000,- Ft 
3. Békés Mérnök Kft.  5600 Békéscsaba Pásztor u. 34. 

Ajánlati ár:  
  Közbeszerzési eljárás lebonyolítása  2.650.000,- Ft + ÁFA =  3.312.500,- Ft 
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötendő támogatási, illetve a kivitelezővel megkötendő 
szerződéshez. 
Az irodavezető elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó tette. 
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja a bizottság javasolja, hogy Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó 3.125.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű 
ajánlatot 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 azzal, hogy Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
3.125.000,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdessék ki 
nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat:  
282/2011.(VII.26.) Kt.hat. 

  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Energetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa 
Önkormányzat intézményeinél” című pályázaton elnyert támogatás segítségével 
megvalósítandó közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
ellátására – helyi beszerzési ajánlatkérés során – a legalacsonyabb összegű 
árajánlatot tevő Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) 3.125.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. július 28. – a megbízási szerződések megkötésére 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Kövite-Plusz Kft. 
tájékoztatója.  
A Kövite-Plusz Kft. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Kiss Károly képviselő korábbi testületi ülésen felvetette, hogy egyes szennyvíz öblözeteknél a 
kamerázás során hiányosságok merültek fel, ezek kijavíttatása a kivitelezőkkel hogyan 
oldható meg.  
A bonyolító ezzel kapcsolatban készített egy jelentést, amelyben a következők vannak leírva: 
„Valamennyi öblözet vonatkozásában a garanciális utó-felülvizsgálati eljárások lefolytatásra 
kerültek és a szükséges javítások, hiánypótlásokat a vállalkozók elvégezték. Kivételt képez a 
7. sz. öblözet már korábban feltárt ismert csatorna hibák kijavíttatása. Többek között 2008. 
tavaszán is felszólítottuk a vállalkozót a hibák kijavítására (azóta darabszámuk eggyel nőtt) 
azonban a felszólításnak nem tettek eleget.  
Ismereteink szerint a vállalkozás ellen felszámolási eljárás van folyamatban, így az ismételt 
igénybejelentés irányukban történhet.  
Összegezve fent már hivatkozott együttes rendeletre alapítottan szavatossági igényt 
kérésüknek megfelelően a Keviép Kft., illetve a Caementárius Kft. felszámolója felé 
ismételten bejelentjük.  
Ezen lépések megtételéhez szükségünk van az Önök erre vonatkozó meghatalmazására, 
melyet kérünk, hogy juttassanak el hozzánk.” 
A polgármester ennek akadályát nem látja, jó lett volna korábban lépni ez ügyben, akkor nem 
csúsztak volna ki a garanciális javításból.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – röviden szól a 7. sz. öblözetben feltárt hibákról. Elmondja, hogy a 
kamerázás mindig az átadás előtt történik, az így feltárt hibák már a jegyzőkönyvben 
szerepeltek. A kivitelező többszöri felszólítás ellenére sem végezte el a javításokat.  
A tájékoztatóbban olvasható, hogy „A vállalkozó 1 év garanciát vállalt, melynek mértéke 5 % 
a nettó vállalási árhoz viszonyítottan. A szerződésben visszatartás, vagy bankgarancia 
formájában nyílt lehetőség a biztosíték rendelkezésre bocsátásának. Visszatartásra nem 
kerülhetett sor, ugyanis abban az esetben állami források nem kerülhettek volna lehívásra. Az 
iratainkból nem derül ki, hogy más módon a vállalkozó rendelkezésre bocsátotta-e a garancia 
biztosítékot.” 
A képviselő nem érti, hogyan lehet az, hogy az iratokból nem derül, hogy a vállalkozó 
rendelkezésre bocsátotta-e a garancia biztosítékot. A Kövite-Plusz Kft. volt a lebonyolító, 
tehát  a Kft. a felelős. A képviselő véleménye, hogy ez ügyben az Ügyvéd Úrnak kell eljárni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy hatalmazzák meg a Kövite-Plusz Kft-t, hogy a szavatossági igényt a 
Keviép Kft., illetve a Caementárius Kft. felszámolója felé ismételten bejelentse kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat:  
283/2011.(VII.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
meghatalmazza a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft-t (5700 
Gyula, Nagyváradi u. 54. sz.), - mint Dévaványa Város szennyvízcsatorna hálózat 
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építéseinél lebonyolító, műszaki, ellenőri feladatokat ellátót -, hogy a Keviép Kft. és 
a Caementárius Kft. felszámolója felé a szavatossági igényt ismételten bejelentse.  
 
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 – elmondja, hogy a következő bejelentés az AQUAPROFIT 
Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. ajánlata, amely a „Gazdasági célú tájhasználat-
váltáson és élőhely-fejlesztésen alapuló belvízvédelem Dévaványán” című stratégia 
elkészítésére vonatkozik.  
Az AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. ajánlata a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
A polgármester elmondja, hogy e témában a Pénzügyi Bizottság hétfői ülésén állást foglalt.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez ügyben lépéseket kell tenni annál is inkább, mivel a 
képviselő-testület az érintett gazdálkodók felé testületi határozat formájában megígérte azt, 
hogy a külterületi csapadékvíz elvezetéssel, a belvíz-csatornarendszer üzemeltetésével 
kapcsolatosan felmerült problémák megoldására tanulmány készíttet.  
Elmondja, hogy az AQUAPROFIT Zrt-vel az Ivóvízminőség-javító program kapcsán kerültek 
kapcsolatba.  
A polgármester röviden szól a Zrt. referenciáiról, amely az ajánlat 12. oldalán olvasható.  
A polgármester elmondja gond az, hogy nincs olyan fejlesztési célú tartalék, amire ezt a 
munkát meg tudnák rendelni. Célszerű lenne azokkal a gazdálkodókkal az ajánlatot 
áttekinteni, akik ezt a problémát felvetették. 
Elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzat értelmében minimum 3 cégtől kell ajánlatot 
kérni. 
Az a javaslat, hogy kérjenek 3 cégtől ajánlatot, az ajánlatkérő dokumentumban pedig írják le, 
hogy az idei évben erre forrást nem tudnak biztosítani, az első részszámlát 2012. január 15-e 
után tudják fogadni. A polgármester elmondja, ha az ajánlatokat megkapják és 
gazdálkodókkal egyeztetve úgy látják, hogy nem a leírtakra van szükség, akkor a képviselő-
testület fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy nem hirdet nyertest.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – a polgármester már elmondta a bizottsági ülésen elhangzottakat, amit nem kíván 
megismételni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy 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, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:  
284/2011.(VII.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gazdasági 
célú tájhasználat-váltáson és élőhely-fejlesztésen alapuló belvízvédelem 
Dévaványán” című stratégia elkészítésére vonatkozóan az alábbi három cégtől kér 
ajánlatot: 

 
- AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 

1013 Budapest, Krisztina krt. 32. 
- AQUAGROUP Tanácsadási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

8200 Veszprém, Csikász utca 5. fsz. 1.  
- PROSPERO Consulting Kft. 

1125 Budapest, Rőzse utca 16. II. em. 3.  
 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, határozatban foglaltak szerint járjon 
el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ülés megkezdése előtt az igazgatási irodavezető 
átadott részére egy pályázati kiírást, amely szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatására vonatkozik.  
A polgármester elmondja, hogy a kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg a 2011. évben: 170.000.000,- Ft, amelyből az 
„A” Komponens (Tárt Kapus Program): 80.000.000,- Ft 
„B” Komponens (Grund program): 90.000.000,- Ft. 
Elmondja, hogy a támogatható pályázatok várható száma 17 db, amelyből az „A” 
Komponens: 8 db, a „B” Komponens: 9 db. 
A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: 

„A” Komponens: minimum 5.000.000,- Ft, maximum 13.000.000,- Ft,
„B” Komponens: 

  
minimum 5.000.000,- Ft, maximum 15.000.000,- Ft.

A polgármester elmondja, hogy a „B” Komponens az Észak-magyarországi, Észak-alföldi, 
Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli régióban megvalósuló, új 
szabadidősport létesítmények fejlesztésére vonatkozik.  

  

A kiírásból az olvasható ki, hogy erre eséllyel nem tudnak pályázni, illetve ha pályáznak és 
nyernek, akkor elég rossz helyzetbe kerülnek.  
Pályázni csak a műfüves pálya megvalósítására tudnának, amelynek a dokumentációi már 
kész vannak. Elmondja, hogy a belügyminiszteri rendelet kiírására alapján az elnyerhető 
maximális támogatás 20 millió forint – amire pályáztak -, a jelen kiírás szerint pedig 
maximálisan 15 millió forint.  
Bármely típusú sportlétesítmény fejlesztése esetén fenntarthatósági sporttanulmányt 
szükséges készíteni. Dokumentumokkal alá kell támasztani, hogy a projekt megvalósításából 
lesz akkora bevétel, amelyből a működtetést biztosítani tudják.  
A polgármester elmondja, hogy több egyéb speciális feltételnek is meg kell felelni. Példaként 
említi meg: 
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A pálya legalább 3 méter magas, felületkezelt, a korrózióval szemben tűzihorganyzással, 
galvanizálással védett fémszerkezetű, zajcsillapító-hangtompított kerítésrendszerrel legyen 
körülvéve. A kapuk, palánkok mögött javasolt 4 méter magas kerítés alkalmazása. 
A pálya a vonatkozó MSZ szabványnak megfelelő pályavilágítással legyen ellátva, a pálya 
akadálymentes megközelíthetősége - bejárat, elérési útvonal - biztosított legyen. 
A pályázat keretében biztosítani kell a fejlesztett sportpálya bejáratának – az elérési útvonal 
biztosításával – valamennyi fogyatékosságra kiterjedő, komplex akadálymentesítését. 
Amennyiben a sportpályához kiszolgáló egység - így különösen: mellékhelyiség, mosdó-
zuhanyzó - kapcsolódik, a komplex akadálymentesítés követelménye ezen projektelemek 
tekintetében is irányadó. 
Az említett belügyminiszteri rendelet pályázati kiírása esetében a beruházás összköltsége 25 
millió forint, amelyhez 20 millió forintot igényeltek. Ebben az esetben nem volt kikötve pl. az 
akadálymentesítés. 
Ha ezen pályázat előírásait figyelembe veszik a beruházás összköltsége biztos, hogy 
meghaladja a 30 millió forintot, amelyhez az elnyerhető támogatás maximális mértéke 15 
millió forint.  
A polgármester bízik abban, hogy a belügyminiszteri pályázatot eredményesnek ítélik meg.  
A polgármester javaslata, hogy erre a kiírásra ne nyújtsanak be pályázatot.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, a mai Békés Megyei Hírlapban jelent meg egy 
cikk, amely szerint sportlétesítmények fejlesztésére lesz pályázati lehetőség, augusztus 
végétől.  
Pap Tibor polgármester – már tájékoztatta a testületet arról, hogy a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium sportért felelős államtitkárával Czene Attilával és munkatársaival ez ügyben 
folytatott tárgyalást.  
A polgármester elmondja, hogy a társasági adó módosítása lehetővé teszi, hogy gazdasági 
társaságok bizonyos feltételek mellett részt vegyenek sportlétesítmények fejlesztésének 
finanszírozásában. Ez esetben olyan partnereket kellene keresni, akik társasági adót fizetnek 
és sportfejlesztésre hajlandóak átadni forrásokat.  
El kell gondolkodni azon, hogy egy többcélú tornacsarnokot a korábban tervezettől kevesebb 
költségből hogyan tudnák megvalósítani, mivel a közeljövőben ilyen jellegű pályázati kiírást 
nem lát.  
Röviden szól a Varázskapu projektről.  
A polgármester a témát lezárja. 
Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – a csapadékvíz-elvezetés IV. ütemével kapcsolatban kíván 
röviden szólni.  
Elmondja, hogy az ülés megkezdése előtt Mult József tervezőtől érkezett egy e-mail, 
amelyben foglaltakról tájékoztatja a testületet.  
A tervező néhány témában a jövő hét folyamán egyeztetni kíván.  
Elmondja, hogy a testület meghatározta, hogy a csapadékvíz-elvezetés mely utcákban valósul 
meg, valamint a tervező céget is kiválasztották.  
A tervezéshez szükséges előkészítő munkálatokat elkezdték, mely során megállapították, 
hogy egyes utcákkal gondok vannak.  
Az irodavezető elmondja, hogy minden engedélyezésre kerülő csatornának egy jogilag is 
engedélyezett csatornába kell torkollni, a jelenlegi elvezetés irányi további csatornák 
engedélyeztetését teszi szükségessé, amik az eredeti programban nem szerepelnek, ezeket fel 
kell mérni és tervet készíteni, ha műszakilag megfelelnek, akkor fennmaradási engedélyt 
kaphatnak, ha nem felelnek meg, akkor létesítési engedélyt kell kérni.  
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Ha a képviselő-testület ragaszkodik azokhoz a szakaszokhoz, amelyet megrendeltek a 
tervezőtől, akkor plusz tervezést kell végezni, mivel van olyan szakasz, amelynek a 
befogadója nem engedélyezett, vagy fennmaradási engedély, vagy létesítési engedély 
szükséges. Dönthetnek úgy is, hogy azt a szakaszt kiveszik, amelynek nincs befogadója és 
olyat tesznek bele, amelynek van befogadója és megmarad az a csatornahossz, amit 
megrendelnek. 
A tervező leírta, hogy a csatornák magassági vonalvezetése a meglévő elvezető 
csatornarendszer magasságához és elvezetési irányához igazodik. A csatorna nyomvonala a 
meglévő árok nyomvonalban marad. Az utca szűk helyein, hogy az útpadka megmaradjon, 
zárt csatorna kerül megtervezésre, vagy rácsos folyóka. Az utóbbi a rendszerint az úttestnél 
alacsonyabban fekvő járda közelében.  
Tehát a jövő héten fog jönni a tervező és ez ügyben egyeztetést fognak végezni, amelynek 
időpontjáról a képviselőket értesíteni fogja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a Vörösmarty és a Hunyadi út közötti útszakaszon 
nagy a padka, ha egy megrakott kamion ott elmegy az utat tönkre teszi.  
Feke László műszaki irodavezető – a képviselő felvetésére elmondja, hogy az említett út lakó 
út, ott kamion nem közlekedhet.  
Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy a sportpályánál lévő gondnoknak a fűnyíráson és az 
épület előtt lévő part rendbetételén kívül mi a feladata? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, a munkaköri leírásban rögzítve van, hogy milyen 
feladatokat kell elvégeznie. A munkavégzésének a felügyelete, ellenőrzése Felföldi Attila 
műszaki ügyintézőhöz tartozik.   
Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy a fürdő területének rendben tartása kinek a 
felelőssége?  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a strandfürdő koordinátorának a felelőssége, segítséget 
pedig az önkormányzat biztosít.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, a munkairányító követelje meg, hogy a feladat legyen 
elvégezve.  
Nyuzó Marietta képviselő – megjegyzi, hogy az orgonabokortól a strandbejáratát nem lehet 
látni.  
A kerékpárok részére nincs tároló kialakítva, így sokan a kerítéshez és a falhoz támasztják 
kerékpárjukat.  
Feke László műszaki irodavezető – röviden szól a strandfürdő beruházásnál végezett 
garanciális javításról.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az üzemcsarnoknál a támogató a beépített kazánt 
elfogadta.  
A polgármester elmondja, hogy az autóbuszváró épületében lévő kávézó üzemeltetésére 
vonatkozóan újból van érdeklődő.  
A polgármester javasolja, hogy a műszaki iroda pályázati kiírást készítse elő, amelyet 
terjesszen a testület elé döntéshozatal céljából.  
Megjegyzi, hogy az érdeklődő 2 főt kíván foglalkoztatni, ha sikeresen pályázik a kiírása. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a pályázati kiírást készítsék elő kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat:  
285/2011.(VII.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, Árpád u. 410 hrsz. alatti autóbuszváró 
épületében lévő kávézó üzemeltetésére vonatkozóan a pályázati kiírást készítsék elő.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírás terveztet terjessze a képviselő-
testület elé döntéshozatal céljából. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 
Séllei Zsigmond képviselő – célszerűnek tartaná a Vörösmarty úti iskola épületének ablakába 
egy kamerát elhelyezni, amivel a főtéren történteket lehetne rögzíteni. Véleménye szerint ez 
nagyon szükséges lenne, mivel az utóbbi időben nagyon sok rongálás történt az említett 
részen pl. sorozatosan megrongálják a napórát, fákat törnek ki stb.  
Kiss Károly képviselő – véleménye szerint köztéri kamerák felszerelése lenne a megoldás. 
Nagyon sok volt a rongálás az utóbbi időben. 
Földi Imre képviselő, programirányító – elmondja, hogy a tegnapi napon a helyreállítás 
megtörtént. 
Pap Tibor polgármester – már több alkalommal volt szó, hogy milyen feltételei vannak a 
köztéri kamerák üzemeltetésének, amit most nem kíván elismételni.  
Megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – kérdése, hogy a szabadtéri színpad lefedésének munkálataival 
hogyan állnak? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. Az 
utólag előírt statikai terv elkészült, amely be lett nyújtva a gyomaendrődi építéshatósághoz. 
Tudomása szerint a munkaterület átadása még nem történt meg.  
Dékány József képviselő – kérdése, hogy a pályázati úton a szabadtéri rendezvényekhez 
nyert sátrak leszállítása megtörtént-e? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy augusztus 19-ig a kisebb méretű sátrak leszállítása 
meg fog történni. 
Dékány József képviselő – kérdése, hogy a pellátálóra benyújtott pályázat elbírálásáról van-e 
már információ? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy még hivatalos értesítés nincs.  
Dékány József képviselő – kérdése, hogy a csapadékelvezetési munkálatok határidőre el 
fognak készülni? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a beruházás határidőre el fog készülni.  
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen erről részletes tájékoztatást adott a műszaki iroda. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy az elmúlt hét folyamán Pest megyében járt 
és látta, hogy több településen a helységnévtábla alá volt a település neve rovásírással kiírva. 
Ez sokkal olcsóbb megoldás lenne, mint a külön táblán történő kiírás.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a tábla elhelyezésének szabályai vannak. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tábla állításához szükséges forrás összegyűlt. Bízik abban, 
hogy augusztus 21-én a táblát fel tudják avatni.  
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Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügy elbírálásának érdekében. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-3/17-7/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1720

 
 órakor bezárja.  

 
- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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