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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-án 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

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

 
Távolmaradt:  Kiss Károly   képviselő  
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző, 

   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Feke László műszaki irodavezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyző, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, 
Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság  külső tagja.  
 
Pap Tibor polgármester – üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy Kiss Károly képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. 
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Az önkormányzati ciklusprogramban szereplő pályázati támogatásban részesült fej-
lesztések megvalósításának vizsgálata. 
Előadó: Pap Tibor polgármester   
 

2. Döntéshozatal saját forrás biztosításáról a biobrikáttáló üzem, valamint az ifjúsági tá-
bor és kemping kivitelezéséhez.  
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető     

 
3. Önkormányzati honlap fejlesztéséről döntéshozatal. 

Előadó: Balogh Csilla jegyző 
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4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megal-
kotása. 
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető   

 
5. Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   
 
6. Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításása. 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   

 
7. Iskolatej program tovább folytatásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   
 

8. Az autóbusz állomás kávézójának és kapcsolódó helyiségének bérbeadására pályázati 
kiírás feltételeinek meghatározása. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető   
 

9. Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szö-
vetsége Kiemelten Közhasznú Szervezet által működtetni kívánt diákok önkéntes 
munkájának programjához elvi együttműködési szándékról döntéshozatal. 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   

 
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 8 igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Határozat: 

   288/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. augusztus 30-án tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Az önkormányzati ciklusprogramban szereplő pályázati támogatásban részesült fej-

lesztések megvalósításának vizsgálata. 
Előadó: Pap Tibor polgármester   
 

2. Döntéshozatal saját forrás biztosításáról a biobrikáttáló üzem, valamint az ifjúsági tá-
bor és kemping kivitelezéséhez.  
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető     

 
3. Önkormányzati honlap fejlesztéséről döntéshozatal. 

Előadó: Balogh Csilla jegyző 
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4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megal-
kotása. 
Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető   

 
5. Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   
 
6. Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítá-

sa. 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   

 
7. Iskolatej program tovább folytatásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   
 

8. Az autóbusz állomás kávézójának és kapcsolódó helyiségének bérbeadására pályázati 
kiírás feltételeinek meghatározása. 
Előadó:  Feke László műszaki irodavezető   
 

9. Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szö-
vetsége Kiemelten Közhasznú Szervezet által működtetni kívánt diákok önkéntes 
munkájának programjához elvi együttműködési szándékról döntéshozatal. 
Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető   

 
10. Bejelentések  

 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely az önkor-
mányzati ciklusprogramban szereplő pályázati támogatásban részesült fejlesztések megvalósí-
tásának vizsgálata. 
Elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időben az önkormányzati feladatellátást 
átrendező alapelvekről döntött a kormány. Ezek szerint az oktatási feladatok közül az alsó 
fokú oktatási intézményhálózat állami fenntartásba kerül, ami azt is jelentheti, hogy az intéz-
ményi épületek is állami tulajdonba kerülnek.   
Kérdésként merült fel, hogy akkor minek foglalkoznak az iskolaépületek korszerűsítésével, az 
intézmények energetikai fejlesztésével. 
El kell dönteni, hogy a támogatási szerződéssel rendelkező munkákat befejezzék-e, folytas-
sák-e az ezekhez szorosan kapcsolódó brikettáló megvalósítását.  
A polgármester véleménye bárki is lesz az üzemeltetője az épületeknek a fenntartás keveseb-
be fog kerülni, a gázfüggőség oldódik. 
Röviden szól az energia „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításá-
val” című KEOP-os pályázatról. 
Folyamatosan informálódott ez ügyben, kapott egymásnak ellentmondó véleményeket is.   
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy ez ügyben a megyei elnökkel és a BM Önkormányzati 
Gazdasági Főosztály főosztályvezető-helyettesével sikerült eszmét cserélni, és úgy látják, 
akkor járnak el helyesen, ha az elképzelt úton haladnak tovább.  
Elmondja következménye kell, hogy legyen az, hogy a fejlesztésekre fordított önerőt jogosan 
kérhetik és kaphatják is vissza, amit a legmagasabb fórumon a megyei önkormányzatok felé 
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megígértek. A Miniszter Úr elmondta - amikor a megyei elnökökkel tárgyalt -, nemcsak a 
megyei intézményeket veszik át, hanem a megyék a kötvényből és a felvett hitelből adódó 
tartozásait is.  
A TÖOSZ főtitkárától is kért információt, aki elmondta, hogy még nem rendelkeznek infor-
mációkkal ezen a területen.  
Elmondja, hogy nyertes pályázatok miatt az intézményekhez kapcsolódó kötelezettségei van-
nak az önkormányzatnak pl. van olyan intézmény, amelynél most indult az öt éves fenntartási 
időszak első éve, amit az államnak szintén fel kell vállalni.  
A polgármester elmondja, ha a fejlesztés nem valósul meg, akkor nem látnak arra lehetőséget, 
hogy a későbbiek során miből valósul meg.  
A közleményben az is szerepel, amely átvett intézmény nem rendelkezik tornateremmel, azok 
megvalósításában az önkormányzatok segítéségére számítanak. 
A polgármester véleménye, hogy az intézményi fejlesztések, illetve a kapcsolódó 
biobrikettáló üzem megvalósítása szükséges. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy a tegnapi napon tartott bizottsági 
ülésen kialakult véleményt ismertesse a jelenlévőkkel.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén megtárgyalta az előterjesztést, mely szerint  az 
előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslattal értenek egyet, azt javasolják elfogadni a 
testület felé. Tehát minden sikeres pályázattal támogatásban részesített fejlesztési projektet 
folytassanak tovább, az intézményi épületek korszerűsítésének megvalósítása és a 
biofűtőanyag előállítására vonatkozó üzem kialakítása érdekében.  
Az ülésen vita nem a továbbfolytatással kapcsolatban alakult, ki hanem a forrásszerzés vonat-
kozásában.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, a testület döntött forrás átcsoportosításáról az 
ifjúsági tábor megvalósításához. A brikettáló megvalósításához szükséges önerővel nem ren-
delkeznek.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az előterjesztésében nem tett említést a fürdőfej-
lesztéséről, de felvetette az intézményei épületek korszerűsítését, valamint a biobrikettáló 
létesítését, hiszen ez a két fejlesztés összefügg. 
A Bencsik Államtitkár Úr is elmondta, hogy ezt a két fejlesztést együtt kell megvalósítani.  
A polgármester röviden szól a „B” határozati javaslatban leírtakról.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint minden sikeres pályázattal támogatásban 
részesített fejlesztési projektjét folytassák tovább, az intézményi épületek korszerűsítésének 
megvalósítása és a biofűtőanyag előállítására vonatkozó üzem kialakítása érdekében kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
   289/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden sikeres 
pályázattal támogatásban részesített fejlesztési projektjét továbbfolytatja,  
- ciklusprogramjában foglaltakra tekintettel - különös figyelmet fordítva az intézmé-
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nyi épületek korszerűsítésének megvalósítására és a biofűtőanyag előállítására vo-
natkozó üzem kialakítására.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő: értelem szerint  

 
 

 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely saját forrás 
biztosításáról való döntéshozatal a biobrikáttáló üzem, valamint az ifjúsági tábor és kemping 
kivitelezéséhez.  
dr. Ágoston Sándor képviselő az elősző napirend kapcsán említette, hogy az ifjúsági tábor és 
kemping megvalósításához már megtalálták a forrást.  
Az előterjesztésében leírta, hogy az önerőhöz szükséges forrás előteremtése többféle módon 
történhet, kiadás előirányzat megtakarításból, többletbevételből, vagyonértékesítésből, külső 
forrás (hitel, kötvény) bevonásából.  
Elmondja, hogy az ifjúsági tábor megvalósítását azért vették bele ebbe a körbe, mivel a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Zrt-n keresztül kedvező hitelhez lehet hozzájutni, olyan fejlesztésekhez, 
amelyekhez megítélt uniós támogatás van. Bekérték a megítélt támogatási szerződéseket, 
amelyek közül a brikettáló és az ifjúsági tábor megvalósítására vonatkozót nyújtotta be a pol-
gármester. Hitelfelvétel esetén az ifjúsági tábor megvalósításához biztosított saját forrás 
megmaradna, amely további nyertes pályázatokhoz biztosítaná az önerő részt pl. az állami 
közutak mellett lévő csapadékvíz-elvezető csatornák felújítására, amelynek 200 millió forint 
körül lesz a kivitelezési költsége, amihez 10 % önerő kell.  
A bizottsági ülésen vita azzal kapcsolatban alakult ki, hogy milyen módon biztosítsák a szük-
séges forrást.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy vita alakult ki e témában a bizottsági ülésen. A termőföld eladást egy 
bizottsági tag támogatta, a hitelfelvételt pedig a bizottsági tagok többsége. 
Az előterjesztést részletesen bemutatja a termőföld értékesítésből származó bevételt, valamint 
a hitelfelvétellel járó kötelezettségeket is. A termőföld értékesítése nem lenne bölcs döntést, 
hiszen abból egyszeri bevétel keletkezne, a továbbiakban pedig folyamatos bevételhez juthat-
nak pl. földhaszonbérleti díj stb.  
Az ülésen szó volt kötvény kibocsátásról is.  
A bizottság elnöke elmondja, az előterjesztésből látható, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
kedvező feltételek mellett tud hitelt nyújtani az önkormányzat számára.   
Az ülésen szó volt még arról is, hogy kisebb földterületek értékesítésre kerüljenek pl. a Csor-
váson lévő terület.  
Tehát a bizottság a hitelfelvételt javasolja.  
A bizottság elnöke röviden ennyiben kívánta összefoglalni az ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy nem kívánt vitát nyitni a bizottsági javaslat 
felett.  
Meglátása, hogy működési célra vagyont értékesíteni nem szabad, amivel úgy gondolja, hogy 
a jelenlévők is egyetértenek.  
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Elmondja, ha fejlesztési céllal meg lehet többszörözni a vagyonértékesítésből származó ösz-
szeget, akkor meggondolás tárgyát képezhetné az értékesítés lehetősége.  
Pap Tibor polgármester – el kell dönteni, hogy hitelt vesznek fel, vagyont értékesítnek, vagy 
mindkettőt.  
A polgármester javaslata, annak ellenére, hogy a forrás elegendő a két beruházáshoz hitelfel-
vétellel - még azt követően is marad szabad hitelkeret felvételi lehetőségük -, el lehetne gon-
dolkodni a vagyonértékesítésen is. Így lenne olyan plusz forrás, amivel el lehetni indítani az 
önkormányzati Kft-t, amely a létesülendő brikettáló üzemeltetését végezné, amely pályázhat a 
feladatok ellátásán belül a kommunális, település üzemeltetési, közterület fenntartási stb. te-
vékenységekre. Meg tudják teremteni annak a forrását is, ha a termőföldért megfelelő árat 
kapnak.  
A polgármester röviden szól a termőföld piaci értékéről.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – véleménye szerint a termőföld értékesítés olyan fajsúlyos kérdés, amit nem szabad el-
hamarkodni. Már említette, hogy jelentős bevétele származik az önkormányzatnak a termő-
földekből. Az értékesítést kellőképpen elő kell készíteni a bizottságnak, hogy a testület dönté-
sét meg tudja hozni e témában.  
Javasolja, hogy a testület döntsön a hitelfelvétel mellett, amit a bizottság többsége ülésén tá-
mogatott.  
Pap Tibor polgármester – nem az volt a javaslata, hogy a hitelfelvételt vessék el, hanem in-
dítsanak el egy értékesítési folyamatot is.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – kérdése, hogy a 72 millió forint összegű hitelfelvétele mek-
kora terhet jelent az önkormányzat számára?  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – a tegnapi bizottsági ülésen elmondta, 
hogy hitelfelvétel esetén a jelenlegi kamatkondíciókkal számolva 20 évig, 2031. szeptember-
rel bezárólag az éves tőketörlesztés, ami 3 év türelmi idő után kezdődne 2014. negyedeik ne-
gyedévben, a törlesztő rész 1 065 e Ft/negyedév, éves tőketörlesztés 4 260 e Ft.  
A kamatfizetés a hitelfolyósítás után, a tervezet szerint még ebben az évben kezdődne a be-
mutatott kamatkondíciókkal, ennek nagysága negyedévenként változó, induláskor a türelmi 
idő alatt 936.613,- Ft, később, ahogyan a tőke csökken úgy a kamat is, de átlagosan 544.584,- 
Ft a negyedéves kamat, éves szinten a türelmi idő alatt 3 746 e Ft/év, később átlagosan 2 178 
e Ft/év. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a 72.450.746,- Ft hitelt, 20 év alatt a jelenlegi kamatkondíci-
ókkal számolva 43.566.816,- Ft kamat terheli.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, ha hitelfelvétel mellett döntenek, abban az esetben 
a következő testületet nehéz helyzetbe hozzák.  
Véleménye szerint meg kellene vizsgálni a termőföld értékesítésének lehetőségét és nem hi-
telből kellene fejlesztéseket végrehajtani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, mindenki tudja, hogy egyik megoldás sem igazán jó. 
El kell dönteni, hogy hosszútávon eladósítják az önkormányzatot, vagy pedig vagyont értéke-
sítenek. Ha fejleszteni kívánnak, akkor valamelyik megoldás mellett dönteni kell a testület-
nek.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – meglátása, hogy a brikettáló sorsa labilis, hiszen nem tudják 
még mi lesz az iskolák sorsa. Elképzelhető az is, hogy a brikettet máshonnan szerzik be, mi-
vel kedvezőbb áron tudnak hozzájutni. Ebben az esetben olyan helyzetbe kerülnek a 
brikettálóval is, mint a komposztálóval.  



 7 

A kiút a hitelfelvételben van, vagy pedig abban, hogy nem fejlesztenek. Meglátása szerint 
termőföldterületet nem szabad értékesíteni, mivel a hitel mögött nem lesz vagyon. Megjegyzi, 
hogy otthon is húznak egy bizonyos határt ameddig el lehet mint, itt is azt kell tenni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – véleménye szerint egy nagyobb összegű pályázatot nem szabad 
elszalasztani még annak árán sem, ha vagyont kell értékesíteni. Elmondja, ha kedvező a hitel-
konstrukció, akkor mindenképpen ezt a lehetőséget kell kihasználni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy az előtte szólók már a gondolatait elmondták. 
Jól meg kell gondolni, hogy milyen döntést hoz a testület. Véleménye szerint hitelt-hitelre 
halmozni nem szabad. 
A brikettávól kapcsolatban az a véleménye, hogy az ilyen feladatokat hagyják meg a vállalko-
zóknak, példa lehet a komposztáló telep esete a képviselők előtt. Véleménye, hogy nem fej-
leszteni kellene, hanem túl élni ezt a nehéz időszakot.  
 
dr. Ágoston Sándor képviselő kiment az ülésteremből, így a testület létszáma 7 fő.  
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester elmondja, hogy döntést kell hozni a testületnek abban, hogy a forrásszerzés 
milyen úton történjen meg.  
A bizottság javaslatát a bizottság elnöke ismertette, mely szerint az említett két beruházáshoz 
a szükséges 72.450 eFt önerőt fejlesztési hitelfelvétellel biztosítsák.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tar-
tózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
   290/2011.(VIII.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 tá-
bor kialakítása Dévaványán” címmel benyújtott a projekt megvalósításához szüksé-
ges nettó önerőt  19.276.000,- Ft  összegben, valamint a „Biobrikettáló  üzem létesí-
tése Dévaványa Városi Önkormányzat számára” című , KEOP-4.2.0/B/09-2010-
0055 jelű a projekt megvalósításához szükséges nettó önerőt  53.174.000,- Ft ösz-
szegben, összesen 72.450.000,- Ft-ot  fejlesztési hitelfelvétellel biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza, a polgármestert a hitel vonatkozásában a közbeszer-
zésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értelmében a közbeszerzési eljárást foly-
tassa le.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:   értelem szerint  
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3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az önkor-
mányzati honlap fejlesztésével kapcsolatos.  
Az előterjesztést Balogh Csilla jegyző készítette, amelyet tegnapi ülésén a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalt. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére, ha az írásos előterjesztéshez van 
szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az előterjesztésben részletesen bemutatta, hogy a 
2011. június 30-án tartott képviselő-testületi ülés óta milyen változások történtek az önkor-
mányzati honlapon.  
A képviselő-testület döntését követően az MCOnet-es honlapot lecserélték és helyette a 
Localinfo által készített honlap jelenik meg önkormányzati honlapként. Bemutatta annak mű-
ködési költségeit, amely kifejezetten alacsony.  
Az előterjesztés mellékleteiben bemutatta azt, hogy formáját tekintve hogyan néz ki a honlap.  
A tegnapi bizottsági ülésen is elmondta, nagy segítséget jelentene, ha javaslatokat, észrevéte-
leket kapnának arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati honlapot milyen irányba és milyen 
adatokkal fejlesszék.  
A tegnapi bizottsági ülésen Erdős Csaba bizottsági külső tagtól kapott konkrét javaslatokat, 
amelyet továbbított Kovács Éva részére, aki a honlap adatokkal való feltöltését végzi. 
A jegyző elmondja, hogy a javaslatok megvalósításának akadályát nem látja.  
Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagjának írásban foglalt észrevételei, javaslatai a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
Elmondja, hogy az esetleges viták elkerülésre érdekében szeptember 1-től naplózni fogják, 
hogy a közérdekű adatok mikor kerültek közzétételre, ki, mikor, milyen adatot adott le Ko-
vács Éva részére.  
A jegyző röviden szól arról, hogy a napló mit tartalmaz.  
Ennyiben kívánta az írásos előterjesztést kiegészíteni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a Localinfos honlapon nem látja a belső cso-
portmunka portált, ami nagyon fontos lenne.  
Megjegyzi, hogy az ünnepi testületi ülésről készült jegyzőkönyv a honlapra az ülést követő 
néhány napon belül felkerült.  
Balogh Csilla jegyző – tájékoztatja a képviselőt, hogy a belső csoportmunka portált hol talál-
ja meg a honlapon. 
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű 
adatok közzétételének rendjéről van szabályzata, amely szabályozza, hogy az adatfeldolgozó 
a részére átadott adatokat az átadástól számított mennyi időn belül köteles közzétenni. 
A szabályzat csak akkor érvényesül, ha a benne foglaltakat a felek kölcsönösen betartják, 
amelyet az említett naplózással tudnak ellenőrizni.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy a korábbi honlaphoz képest nagymértékű javu-
lás történt.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére.   
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést ülésén szintén megtárgyalta, a munkacso-
port létrehozását nem javasolja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy az észrevételek figyelembe vételével folytatják tovább a munkát.  
A polgármester megköszöni a tájékoztatót.  
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dr. Ágoston Sándor képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma ismé-
telten 8 fő.  
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcso-
latos. 
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést Szakra Andrea igazgatási 
irodavezető készítette. Megadja a szót részére.  
Szakra Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét 2011. március 31-én 
megtartott ülésén alkotta meg és 2011. április 28-án megtartott ülésén módosította. 
Az irodavezető elmondja, hogy a helyi rendelet megalkotását a szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szeptember 1-jével hatályba lépő módosítások 
eredményezik.  
Elmondja, hogy ilyen változás a bérpótló juttatás átnevezése, amelynek a neve foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás lesz. 
A lakásfenntartási támogatásban történt újítás, miszerint elsősorban természetbeni szociális 
ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyúj-
tani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben 
veszélyezteti, valamint a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet kell 
számításba venni a megállapításkor. 
Az irodavezető ismerteti a jelenlévőkkel a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén elhang-
zott javaslatokat.  
Elmondja, hogy a 4. § b) pontjában a Polgármesterre átruházott jogköröknél szerepel 

bb) „két bizottsági ülés között nem rendszeresen fogyasztott váratlan gyógyszer költ-
ség, elemi kár, katasztrófa helyzet esetén átmeneti segély megállapítása.” 

Az ülésen javaslatként hangzott el, hogy temetkezés esetén is szerepeljen ezen pontban. El-
mondja, hogy ez nem azonos a temetési segéllyel.  
A bizottság meglátása, hogy az adósságkezelési szolgáltatás beindult, az ezzel kapcsolatos 
kérelmek száma egyre növekszik.  
A bizottság meglátása, hogy ez a szolgáltatás a lakosság körében annyira elterjedt, hogy szinte 
„ráutaznak”. 
Az irodavezető elmondja, hogy a 17. § olvasható, hogy  
(1) Dévaványa Város Önkormányzata a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, eladósodott, 

de fizetőkészséget mutató családok adósságterheinek enyhítése és lakhatási feltételeik 
megőrzése érdekében adósságkezelési szolgáltatásban részesíti azt a személyt,  

a) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül 
élő esetében a 300 %-át. 

A bizottság javaslata, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (48.450,- Ft), egyedül élő esetében a 250 
%-át (71.250,- Ft). 
Az irodavezető röviden ennyiben kívánta ismertetni, hogy miért van szükség a rendelet meg-
alkotásra, valamint a bizottsági ülésen elhangzott javaslatokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági tag részére.  
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Dékány József Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselő – elmondja, hogy a bi-
zottság ülésén a tervezetet megtárgyalta, amelyet megalkotásra javasol a testület felé az iroda-
vezető által elmondottak figyelembevételével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.   
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

21/2011.(VIII.31) önkormányzati rendeletét 
 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  
 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely az Általános 
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
Alapító okiratát a Képviselő-testület 2011. május 26-án megtartott ülésén tárgyalta és a 
205/2011.(V.26.) számú Kt. határozatával fogadta el. 
Az Alapító okirat módosítását a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó 
egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése eredmé-
nyezi, mely módosította – 2011. szeptember 1-i hatállyal – a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontját, mely a sajátos nevelési igényű gyerekek, 
tanulók fogalmát tartalmazza. 
Így a fenti pont: 

„29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és reha-
bilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfor-
dulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezet-
hető tartós és súlyos rendellenességével küzd;” szövegről 

„29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és reha-
bilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfor-
dulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
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b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;” 
szövegre változik. 
Tekintettel az elmondottakra, az Alapító Okirat módosítása az úgynevezett SNI-s normatíva 
igénylése miatt indokolt, mivel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. 
évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet kiegészítő szabályok 10. c) pontja értelmében a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az in-
tézmény alapító okirata többek közt meghatározza a fenti pont szerinti - fogyatékosság típusát 
is. 
Az alapító okiratok hatályba lépésének időpontja: 2011. szeptember 1. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén megtárgyalta az előterjesztést, az alapító okirat 
módosításával egyetértenek.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításával kéri, az kéz-
felnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
 
 

Határozat: 
   291/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, 88. § (1) bekezdés b) pont-
ja, (2-4) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 10. § (10) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a határozatlan időre alapított Általános Művelődési Központ költségvetési szervé-
nek 205/2011.(V.26.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbi pontban 
módosítja: 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szaksze-
rű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az óvodá-
ban alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-
nye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a vi-
selkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkci-
ók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő - a többi gyermek-
kel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált formában; valamint a ne-
velési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-
séggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 
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Feladata az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Az általános iskolában a tanuló 
az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középisko-
lai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési igényű - a tanu-
lási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a 
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elő-
fordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fej-
lődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a vi-
selkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek iskolai nevelése, 
oktatása integrált formában. A hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglal-
kozások, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését szolgáló integ-
rációs felkészítés szervezése. Ellátja a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, oktatását is. 
Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység a napközi-otthoni és tanulószobai 
ellátás, valamint az ecsegfalvi 5-8. évfolyamos tanulók számára a dévaványai oktatási 
intézménybe történő naponkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti autóbuszjá-
rattal. Feladata a gyógytestnevelés ellátása az általános iskolai tanulókra vonatkozóan. 

Feladata az alapfokú művészetoktatás.  
A könyvtár: - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és ren-

delkezésre bocsátja, 
-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumai-

ról és szolgáltatásairól, 
-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

Közművelődési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományai-

nak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra érté-
keinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünne-
pek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysé-
gének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
ellátása. 
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 
562912  óvodai intézményi étkeztetés 

Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

841907  önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
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Teljesítménymutató:  - 

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

852011  általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852012  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rend-
szerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

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

852022  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rend-
szerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművé-
szeti, szín- és bábművészeti ágban 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

855911 általános iskolai napköziotthoni nevelés 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Teljesítménymutató:  ellátásban részesülő tanulók száma 

855912 sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 
Teljesítménymutató:  sajátos nevelési igényű tanulók száma 

856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás 
Teljesítménymutató:  a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

856012 korai fejlesztés, gondozás 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevők száma 

856013  fejlesztő felkészítés 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevők száma 
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889101 bölcsődei ellátás 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylők száma tárgyév során 

összesen 
Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 

910501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Kapacitásmutató:  férőhely függvényében a lehetséges részt-

vevők maximális száma  
Teljesítménymutató:  látogatottság (fő)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított időt, a rendszeresség gya-
koriságának növekedése (%) 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
Feladatmutató: a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves 

könyvtermés alapján meghatározott, be-
szerzendő dokumentumok száma (db) 

Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és állo-

mányvédelemmel foglalkozó munkatársak 
száma (fő) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált dokumentu-
mok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2

Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 
) 

Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 
db) 

Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-
10-ig terjedő skálán) 

931204 iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása 
Feladatmutató: résztvevők száma 

811000 építményüzemeltetés 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 
 

21. Záró rendelkezések: 
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2011. szeptember 1.  
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A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az alapító 
megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak elkészítésével, illetve módosításával.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
 
 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé az Általános Művelődé-
si Központ egységes szerkezetű alapító okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító okiratát a hatá-
rozati javaslatban leírtak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 

   292/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, 88. § (1) bekezdés b) pontja, (2-4) bekezdé-
se, 90. § (1) bekezdése, 92. § (1) bekezdése a) pontja, (2) bekezdése, 93. § (1) bekezdés a) 
pontja, 94. § (3-4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) be-
kezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány 
rendelet 10. §, 12. §, 14. §, 15. §-a alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát a korábbi módosításokkal 
egységes szerkezetben az alábbiakban 

 
f o g a d j a  e l :  

 
1. A költségvetési szerv neve: 

Általános Művelődési Központ 
Rövidített neve: ÁMK 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 

3. Az intézmény OM azonosítója: 200980 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szaksze-
rű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az óvodá-
ban alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
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Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-
nye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a vi-
selkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkci-
ók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő - a többi gyermek-
kel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált formában; valamint a ne-
velési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-
séggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Az általános iskolában a tanuló 
az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középisko-
lai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési igényű - a tanu-
lási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a 
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elő-
fordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fej-
lődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a vi-
selkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek iskolai nevelése, 
oktatása integrált formában. A hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglal-
kozások, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését szolgáló integ-
rációs felkészítés szervezése. Ellátja a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, oktatását is. 
Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység a napközi-otthoni és tanulószobai 
ellátás, valamint az ecsegfalvi 5-8. évfolyamos tanulók számára a dévaványai oktatási 
intézménybe történő naponkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti autóbuszjá-
rattal. Feladata a gyógytestnevelés ellátása az általános iskolai tanulókra vonatkozóan. 

Feladata az alapfokú művészetoktatás.  
A könyvtár: - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és ren-

delkezésre bocsátja, 
-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumai-

ról és szolgáltatásairól, 
-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

Közművelődési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományai-

nak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra érté-
keinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünne-
pek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysé-
gének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
ellátása. 
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás 
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Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 
562912  óvodai intézményi étkeztetés 

Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

841907  önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

852011  általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852012  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rend-
szerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

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

852022  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rend-
szerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművé-
szeti, szín- és bábművészeti ágban 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

855911 általános iskolai napköziotthoni nevelés 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Teljesítménymutató:  ellátásban részesülő tanulók száma 
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855912 sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 
Teljesítménymutató:  sajátos nevelési igényű tanulók száma 

856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás 
Teljesítménymutató:  a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

856012 korai fejlesztés, gondozás 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevők száma 

856013  fejlesztő felkészítés 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevők száma 

889101 bölcsődei ellátás 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylők száma tárgyév során 

összesen 
Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 

910501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Kapacitásmutató:  férőhely függvényében a lehetséges részt-

vevők maximális száma  
Teljesítménymutató:  látogatottság (fő)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított időt, a rendszeresség gya-
koriságának növekedése (%) 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
Feladatmutató: a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves 

könyvtermés alapján meghatározott, be-
szerzendő dokumentumok száma (db) 

Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és állo-

mányvédelemmel foglalkozó munkatársak 
száma (fő) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált dokumentu-
mok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2

Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 
) 

Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 
db) 

Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-
10-ig terjedő skálán) 
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931204 iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása 
Feladatmutató: résztvevők száma 

811000 építményüzemeltetés 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 
 

5. Az intézmény működési köre: 
- általános iskolai nevelés-oktatás és óvodai nevelés tekintetében műkö-

dési területe: Dévaványa város és Ecsegfalva község közigazgatási te-
rülete. 

- könyvtári ellátás, alapfokú művészetoktatás, közösségi művelődési te-
vékenység, bölcsődei ellátás tekintetében: Dévaványa város közigazga-
tási területe, 

- nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és egységes pedagógi-
ai szakszolgálat tekintetében: Dévaványa város, Ecsegfalva község, Fü-
zesgyarmat város és Bucsa község közigazgatási területe. 

6. Irányító szervének  neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

7. Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv(eik) neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.  
 

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 
9. Az intézmény típusa: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló in-

tézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei általános iskola, óvoda, 
bölcsőde, könyvtár, művelődési ház, alapfokú művészetoktatási intézmény, nevelési 
tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat.  

 
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 

Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 
 

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre 
(legalább öt és legfeljebb tíz évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg – Ecsegfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyetértésével a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján. A 
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megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási– 
Közművelődési– Sport és Ügyrendi Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kap-
csolatos feladatokat Dévaványa város Jegyzője látja el. Az intézményvezető felett az 
egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa város Polgármestere gyakorolja. 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 
munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII., 
egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi  IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony). 

12. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. 

13. Számlavezetés: 
Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az in-
tézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet. Pénzesz-
közeit Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési számlája alszámláján köteles tar-
tani. 

14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:  
- Ványai Ambrus Általános Iskola 

címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. (hrsz.: 1903)           
  Telephelyei: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12. (hrsz.: 1261/2) 

5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. (hrsz.:  1754) 

5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1. (hrsz.: 3858) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Általános Iskola 

Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. (hrsz.: 483 ) 

- Óvoda és Bölcsőde 
Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. (hrsz.: 2938) 

Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 

5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda 

Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.:  415 ) 

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

- Ladányi Mihály Könyvtár 
címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 

- József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 

- Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
5510 Dévaványa, Bem u. 4. (hrsz.: 1896) 
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15. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelke-
zési jogok: 
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a Dévaványa Város és 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által rábízott, a székhelyen, az 
intézményegységekben, a tagintézményben és a telephelyeken lévő épület ingatlan, va-
lamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerin-
ti pénzeszközök. 

Az intézmény használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapítók tulajdonát 
képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és tel-
jes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. 
Az alapító önkormányzatok tulajdonában és az intézmény használatában lévő vagyon-
tárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen vagyontár-
gyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozá-
sában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak megfelelően 
– az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzatok vagyonrendeletei-
ben foglaltaknak megfelelően – az alapító önkormányzatok képviselő-testületei dönte-
nek.  
Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott időtartamra bérletbe ad-
hatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézmény 
alapfeladatainak ellátását. 
Amennyiben a vagyonrendeletek erről nem rendelkeznek, az intézmény használatában 
lévő ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának 
maximált időtartama 1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 

16. Évfolyamok száma:  
Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegység évfolyamainak száma: 

1-8. évfolyam, 
Ecsegfalvi Általános Iskola tagintézmény évfolyamainak száma: 

1-4. évfolyam, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység évfolyamainak száma: 

előképző 1-2. évfolyam 
alapfok 1-6. évfolyam  
továbbképző 1-4. évfolyam 

17. Az intézmény tagozata: az intézménynek tagozata nincs. 

18. Felvehető tanulók száma: 

Általános iskolai nevelés, oktatás: Dévaványa városban: 750 fő, 

Ecsegfalva községben: 120 fő. 

Napközi otthoni ellátás: Dévaványa városban: 400 fő, 

Ecsegfalva községben: 30 fő. 

Alapfokú művészetoktatás: 250 fő. 

Óvoda: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.  60 fő 

  5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  60 fő 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.  50 fő 

5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.  49 fő 
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5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.   30 fő. 

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.  24 fő 

 
19. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban (2026/2027-es tan-

évig felmenő rendszerben): 
Zeneművészeti ágon: 

Klasszikus zene: 
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, zongora, hege-

dű. 
Népzene:  
Hangszeres tanszakok: népi hegedű, citera. 

Táncművészeti ágon: néptánc, társastánc. 
Képző- és iparművészeti ágon: festészet. 
Színművészeti – bábművészeti ágon: színjáték. 
 

20. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban (2011/2012. tanévben 
megkezdett képzésekre felmenő rendszerben): 

Zeneművészeti ágon: 
Klasszikus zene: 
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét. 
Rézfúvós tanszak: trombita. 
Billentyűs tanszak: zongora. 
Vonós tanszak: hegedű. 
Népzene:  
Vonós és tekerős tanszak: népi hegedű. 
Pengetős tanszak: citera. 

Táncművészeti ágon:  
 Néptánc tanszak,  
 Társastánc tanszak. 

Képző- és iparművészeti ágon:  
 Képzőművészeti tanszak, 
 Grafika és festészet tanszak. 
Színművészeti-bábművészeti ágon:  

 Színjáték tanszak. 
 

21. Záró rendelkezések: 
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2011. szeptember 1.  
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az alapító 
megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak elkészítésével, illetve módosításával.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
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6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely az Általános 
Művelődési Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület a 2011. május 26-án megtartott ülé-
sén tárgyalta és a 206/2011.(V.26.) számú Kt. határozatával fogadta el. 
Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az Alapító 
okirat módosítása eredményezi, mivel tartalmaznia kell az alapító okirat számát, keltét. 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2010. évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése módosította – 2011. szeptember 1-i ha-
tállyal – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontját, 
mely a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók fogalmát tartalmazza. Tekintettel a 
jogszabálymódosításra az Alapító Okirat módosítása az úgynevezett SNI-s normatíva igénylé-
se miatt indokolt, mivel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény 3. számú melléklet kiegészítő szabályok 10. c) pontja értelmében a sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intéz-
mény alapító okirata többek közt meghatározza a fenti pont szerinti - fogyatékosság típusát is. 
Az elhangzottak értelmében az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Sza-
bályzata mindössze a 4. oldalon módosul, melyet kivonat formájában az előterjesztéshez mel-
lékelt az irodavezető. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén megtárgyalta az előterjesztést, az ÁMK Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosításával egyetértenek.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
 

Határozat: 
   293/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja  

Szabályozza az Általános Művelődési Központ működésének rendjét. Az intézmény ve-
zetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és betartatásával 
biztosítsa az intézmény jogszerű működését.  

Az SZMSZ hatálya 
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, a bölcsődébe, az 
óvodába, iskolába, alapfokú művészetoktatási intézmény egységbe járó, szakszolgálatot, 
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nevelési tanácsadót, könyvtárat és művelődési házat igénybe vevő gyermekekre, tanu-
lókra a gyermekek, tanulók szüleire, az intézményben működő közösségekre, szerveze-
tekre, illetve mindazokra, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, azáltal, hogy 
igénybe veszik szolgáltatásait, illetve segítik az intézményt szolgáltatásai megvalósítá-
sában. 
 

1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
Az intézmény neve:  Általános Művelődési Központ 
Rövidített neve:  ÁMK 
Az intézmény címe:  5510 Dévaványa, Vörösmarty M. u. 6-8. 
Az alapító okirat száma, kelte:  292/2011.(VIII.30.) Kt. hat. 
Nyilvántartási száma:  583615000 
Adószáma: 15583611-2-04 
OM azonosító száma: 200980 
Az alapító okirat azonosítója:  Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Az alapítás időpontja:  2007. augusztus 1. 
Alapító szerv megnevezése: 
 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 5510 Dévaványa Hősök tere 1. 
 Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. 
 
Az intézmény fenntartója:  
 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 5510 Dévaványa Hősök tere 1. 
 Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. 
 
Felügyeleti szerv: 
 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 5510 Dévaványa Hősök tere 1. 
 
Az intézmény működési területe: 

- általános iskolai nevelés-oktatás és óvodai nevelés tekintetében Dévaványa város és 
Ecsegfalva község közigazgatási területe 

- nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és egységes pedagógiai szakszolgá-
lat tekintetében Dévaványa város, Ecsegfalva község és Bucsa község közigazgatási 
területe 

- könyvtári ellátás, alapfokú művészetoktatás, közösségi művelődési tevékenység, böl-
csődei ellátás tekintetében Dévaványa város közigazgatási területe 

 
Felelős:  - 
Határidő: -  
 
 

7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely az iskolatej 
program tovább folytatásával kapcsolatos.  
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Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést Szarka Andrea igazgatási irodavezető ké-
szítette.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a tejfogyasztás növelése érdekében 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a hazai tej és tejtermék fogyasztási szint 
hosszú távon történő növekedésének elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak pozitív 
irányba történő elmozdítása érdekében iskolatej programot hirdet.  
Az irodavezető elmondja, hogy a településen 2004. májusa óta működik eredményesen az 
„Iskolatej Program”. A Program keretén belül a szállítási szerződés a 2010/2011. tanév végéig 
szólt, amennyiben továbbra is részt kívánnak venni a programban akkor dönteni szükséges a 
program tovább folytatásáról és egy új szállítási szerződés megkötéséről 2011. december 21-
ig.  
A kereskedelmi szállítási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Az irodavezető elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2011. január 27-én megtartott ülésén a 
35/2011.(I.27.) Kt. határozatával, döntött az „Iskolatej Program” keretén belül heti 1 alka-
lommal iskolatej és heti 2 alkalommal kakaós tej biztosításáról, mely az elmúlt időszak ta-
pasztalatai alapján nagy sikert aratott a tanulók körében.  
Az iskolával történt egyeztetést követően továbbra is igényelnék a programban való részvé-
telt, változatlan feltételekkel. 
Az iskolatej és az iskola kakaó biztosítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus 
Általános Iskola Intézményegységének tanulói részére a 2011. szeptember 5-től az igényelt 
napokra az alábbiak szerint alakulna: 
Az iskolatej (Mizo Boci tej 2,8 % UHT 200 ml) 617 fő x 15 nap x 50,- Ft + 18 % ÁFA = 
462.750,- Ft + 18 % ÁFA 
Az iskola kakaó (Mizo kakaós tej 2,8 % UHT 200 ml) 617 fő x 29 nap x 52,- Ft + 18 % ÁFA 
= 930.436,- Ft + 18 % ÁFA 
Mindösszesen: 1.393.186,- Ft + 18% ÁFA 
Az 1.393.186,- Ft + 18 % ÁFA összegből Dévaványa Város Önkormányzatának maximum 
657.078,- Ft + 18 % ÁFA-s önerő biztosításával kell számolnia. Annak az oka, hogy nem 
pontosan tudják kiszámolni jelenleg az összeget a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról 
szóló 44/2010.(XII.22.) VM rendelet 9. § (8) bekezdése rejti, miszerint sajátos nevelési igé-
nyű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatás a tejtermékek bruttó vételárának 
száz százaléka függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi 
tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztőis-
kolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét. Ezt a tanulói létszámot minden igénylés 
előtt az iskola biztosítja számukra. 
Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzatának várhatóan 4.123,7 Ft-os önerő bizto-
sításával kell számolnia a 2011. szeptember 5-től - 2011. december 21-ig terjedő időszakra, 
mivel a fenti rendelet 9. § (4) bekezdése értelmében az általános iskolai tanulók ellátására 
igényelhető támogatás mértéke a 4. melléklet szerinti székhelyű iskolafenntartó esetében a 
tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de a (9) bekezdés alapján legfeljebb bruttó 27,6 
Ft/dl-ként. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy továbbra is vegyenek részt az iskolatej prog-
ramban. A programhoz szükséges önerőt javasolja a bizottság az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános működési  tartaléka terhére biztosítani. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért az iskolatej program tovább folytatásával, valamint a szükséges önerő biztosítá-
sával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.   
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
   294/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános 
Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének tanulói 
részére az „Iskolatej Programot” tovább folytatja 2011. szeptember 5-től - 2011. 
december 21-ig, heti 1 alkalommal (szerda) történő iskolatej és heti 2 alkalommal 
(hétfő, péntek) történő iskola kakaó szállítással. 
 
Az „Iskolatej Program” folytatásának költsége a 2011. szeptember 5. - 2011. decem-
ber 21. közötti időszakban 617 fő általános iskolás tanulóra vonatkozóan iskolatej 15 
napra, 50,- Ft + 18 % ÁFA összeggel számolva 462.750,- Ft + 18 % ÁFA és iskola 
kakaó 29 napra 52,- Ft + 18 % ÁFA összeggel számolva 930.436,- Ft + 18 % ÁFA, 
melynek önerejét 657.078,- Ft + 18 % ÁFA-t a Képviselő-testület az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének általános működési  tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Sole-Mizo Zrt-vel történő szállítási 
és kereskedelmi szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. szeptember 5-től értelemszerűen 

 
 

(A szállítási és kereskedelmi szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pont megtárgyalására, amely az autó-
busz állomás kávézójának és kapcsolódó helyiségének bérbeadására pályázati kiírás feltétele-
inek meghatározása. 
Elmondja, hogy az előterjesztésben az irodavezető által kérdések lettek megfogalmazva a 
képviselők felé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli kiegészí-
tése van akkor, azt tegye meg.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 
nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén a kérdéseket átbeszél-
te.  
A két legkardinálisabb kérdés az volt, hogy a kávézó bérbeadása legyen meghirdetve a 
DARFÜ írásbeli engedélye nélkül.  
A másik kérdés pedig, hogy a kávézó bérbeadása kizárólag csak a DARFÜ írásbeli engedé-
lyezését követően hirdethető meg. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a jelen-
lévőkkel, hogy ebben a két kérdésben milyen javaslat született.  
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Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság javaslata az, hogy a DARFÜ írásbeli engedélyezését köve-
tően hirdessék meg a kávézót bérbeadásra. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy következő kérdés a kávézó nyitva tartására vonat-
kozik.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, a bizottság álláspontja az, hogy a vállalkozó alakítsa ki a nyitva tartási ren-
det, de az utolsó busz indulásáig tartson nyitva, de 19 óra után ne legyen nyitva.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a szeszes ital árusítását a bizottsági tagok többsége támo-
gatta.  
A bizottsági tagok közül 4 fő támogatta azt, hogy a kávézóban dohányárut is árusítsanak, 1 fő 
nem támogatta.  
A kávézóban játékautomata és a nyerőautomata elhelyezését a bizottság egyhangúlag nem 
támogatta.  
A bizottság elnöke röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzott javasla-
tokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki a bizottsági javaslattal egyetért kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
   295/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
  

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormány-
zat tulajdonában lévő Dévaványa, Árpád u. 410 hrsz. alatti autóbuszváró épületében 
lévő kávézót és hozzá kapcsolódó helyiségeit pályázati úton történő bérbe adásra a 
DARFÜ írásbeli engedélyét követően hirdeti meg.  
 
A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a kávézó nyitva tartási rendjének kere-
tében a nyitást az üzemeltető alakítsa ki, míg a zárás igazodjon az utolsó busz érke-
zéséhez-indulásához, de nem lehet nyitva 19 órát követően.  
A testület, mint tulajdonos a kávézóban a szeszes ital és a dohányáru árusításához 
hozzájárul, azonban a játékautomata és nyerőautomata elhelyezését nem támogatja.  
 
Megbízza a polgármester, hogy a DARFÜ írásbeli engedélyét követően a pályázati 
hirdetmény tervezetét terjessze a képviselő-testület elé elfogadás céljából.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  értelem szerint  
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9. Napirendi pont 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a kilencedik napirendi pont megtárgyalására, amely az Értel-
mi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége Ki-
emelten Közhasznú Szervezet által működtetni kívánt diákok önkéntes munkájának program-
jához elvi együttműködési szándékról döntéshozatal. 
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető készítette. 
Megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Értelmi Sérülteket Szolgáló Tár-
sadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége Kiemelten Közhasznú szervezet 
az oktatás-pedagógia jövőbeli elvárásaihoz igazodva diákok önkéntes munkájának szervezését 
határozta el a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának feltételével. 
Az önkéntes munkák szervezését, a diákok felkészítését és a diszpécseri feladatokat a szövet-
ség teljesíti. 
A program indítása 2012. januárjától várható és amennyiben a családok igénylik a segítséget, 
akkor folyamatosan működtetné a szövetség. 
Az önkéntes segítő munkát azok a családok igényelhetik a program keretén belül, ahol csalá-
don belül fogyatékkal élő családtag van. 
Természetesen az önkéntesek életkorára tekintettel a családot segítő tevékenységek bevásár-
lás, ügyintézés, házimunka, kísérő felügyelet lehet. 
Az irodavezető elmondja, hogy Dr. Rubovszky László az ÉTA Országos Szövetség ügyveze-
tője, amennyiben  a programmal egyetért a testület, várja az Önkormányzat együttműködési 
szándékát kifejező visszajelzést. Amennyiben elvi támogatásukról biztosítják, abban az eset-
ben az együttműködés részleteinek megbeszélése céljából felveszi a kapcsolatot az önkor-
mányzattal.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy az előterjesztést hétfői ülésén megtárgyalta a bizottság, az elvi együtt-
működési szándék kifejezésével egyetértenek. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint elvi együttműködési szándékukat fejezzék ki 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze.   
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
 
Határozat: 
296/2011.(VIII.30.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Értelmi Sérülteket Szolgáló 
Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége Kiemelten Közhasz-
nú szervezet (1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96.) által működtetni kívánt diá-
kok önkéntes munkájának programjához elvi együttműködési szándékát fejezi ki. 
 



 29 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármester, hogy a testület döntéséről tájékoztas-
sa a szövetséget. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. szeptember 30.  
 
 
 

10. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a tizedik napirendi pont megtárgyalására, amely a bejelenté-
seket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az első bejelentést Feke László műszaki irodavezető terjesztette a testület elé, 
amely a Seres István Sporttelep öltöző épületének és sportpályájának bérbe adásával kapcso-
latos. 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Dévavá-
nyai Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2. szám alatti 
intézmény azzal a kéréssel fordult önkormányzathoz, hogy a testnevelési órák lebonyolításá-
hoz szeretnék bérleti díj megfizetése mellett igénybe venni a Seres István Sporttelep öltöző 
épületét és a sportpályát. Mivel ez idáig ilyen kéréssel még nem érkezett megkeresés, ezért 
nem rendelkeznek órára lebontott önköltség-számítással, amely alapja a bérleti díj számításá-
nak. Ezen számítást az előterjesztésben részletesen bemutatta az irodavezető, amit ismertet a 
jelenlévőkkel.  
Az irodavezető elmondja, hogy a sportöltöző és a sportpálya bérleti díja az elmondottak alap-
ján az alábbiak szerint alakul: 

1. Vízfogyasztás költsége 951,16 Ft/óra 
2. Elektromos energia költsége 47,00 Ft/óra 
3. Fűtés költsége 89,85 Ft/óra 
4. Takarítás költsége 597,90 Ft/óra 
5. Épület- és sportpálya amortizáció 233,00 Ft/óra 
6. Fűnyírás költsége 13,88 Ft/óra 
7. Sportpályagondnok bérköltsége 532,00 Ft/óra 

Összesen                                                   2. 464,79 Ft/óra 
 

Az irodavezető elmondja, hogy a bemutatott költségeken kívül még keletkezik számos olyan 
költség, amelyet nem lehet előre számításba venni, ilyen pl. a hévízkútban lévő szivattyú 
energiaköltsége, vagy a fürdő területén lévő gépész aknában lévő azon szivattyú energiafel-
használása, amely az öltöző épületét látja el használati meleg vízzel, ezért 3.000,- Ft/óra + áfa 
összegben javasolják megállapítani a bérleti díjat. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülé-
sen elhangzott véleményt. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a bérleti díjat 3.000,- Ft/óra+áfa ösz-
szegben határozzák meg. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a sportlétesítmények bérleti díját 3.000,- 
Ft/óra + áfa összegben határozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
297/2011. (VIII.30.) Kt. határozat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Me-
gyei Tisza Kálmán Dévaványai Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 5510 
Dévaványa, Mezőtúri u. 2. szám alatti intézmény kérelmének helyt ad és a Seres Ist-
ván Sporttelep épületében lévő öltöző helyiség és a sportpálya bérleti díját 3.000,- 
Ft/óra + áfa összegben határozza meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán 
Dévaványai Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot a testület döntéséről érte-
sítse.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványa, Árpád u. 33. szám alatti társasház 
közös képviselője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a társasházban lévő hét 
önkormányzati tulajdonú lakásra eső szennyvízrendszer felújításából adódó költségeket vál-
lalják fel.  
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A kérelemhez csatolta a kivitelezői árajánlatot, valamint levelében leírta, hogy a többi lakás-
tulajdonos a lakásonkénti 50.000,- Ft-os hozzájárulást biztosítja.  
A polgármester elmondja, hogy az eredeti költségvetésben ezzel a munkálattal és költségével 
nem számoltak, de 2011. évi lakásgazdálkodási előirányzatból a 7 x 50.000,- Ft = 350.000,- Ft 
hozzájárulás biztosítható úgy, hogy a még meg nem kezdett munkák mennyiségét csökkenik, 
így az eredetileg tervezett éves előirányzat egyelőre nem módosulna.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizott-
sági véleményt.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint 
járuljanak hozzá a felújítási költségekhez. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még 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 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
298/2011.(VIII.30.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa, Árpád u. 33. 
szám alatti társasház közös képviselőjének kérésére úgy határoz, hogy az önkor-
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mányzat 2011. évi költségvetésében tervezett lakásgazdálkodási előirányzat terhére 
hozzájárul a társasházban lévő 7 db önkormányzati lakásra eső 350.000,- Ft összegű 
felújítási költség biztosításával.  
 
Egyúttal úgy dönt, hogy az előirányzat terhére tervezett még el nem kezdett munká-
kat át kell rangsorolni és összességében 350.000,- Ft-al kevesebbet lehet az év végé-
ig ezekre a munkákra fordítani, annak érdekében, hogy az éves előirányzat ne kerül-
jön túllépésre.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Felföldi Attila műszaki ügyintéző 
Határidő:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 391/2009.(IX.24.) Kt. hatá-
rozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
III. tengelyének intézkedésére meghirdetett Turisztikai tevékenységek ösztönzése című felhí-
vás 2. célterület fejlesztésére Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványa címmel.  
Dévaványa Város Önkormányzata 2011. június 20-án értesítést kapott a Körös-Sárréti Vidék-
fejlesztési Egyesülettől, hogy a fenti cél megvalósítására nettó 32.598.990,- Ft támogatásban 
részesült.  
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.  
A Képviselő-testület 258/2011.(VI.30.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a megvalósítan-
dó ifjúsági táborhoz szükséges egyes feladatokra, mely ajánlattevőktől kér árajánlatot. Az 
önkormányzat első körben a kiviteli tervek elkészítésére, illetve a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatására, műszaki ellenőrzési feladatok, könyvvizsgálói valamint PR feladatok ellátására helyi 
beszerzési eljárás keretében árajánlatokat kért be, melyek az alábbiak szerint alakultak.  
A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan a 258/2011.(VI.30.) Kt. határozat értelmében 3 
cégtől kértek árajánlatot a Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.), Csabaterv Bt (5600 
Békéscsaba, Szőlő u. 105/4.), Medic-Funda Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 82.). Az áraján-
latok benyújtására 2011. augusztus 16-án 10 óráig volt lehetősége az ajánlattevőknek. A meg-
adott határidőig kettő cég küldte meg ajánlatát az alábbi tartalommal:  

1. Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
Ajánlati ár:      2.400.000,- Ft + Áfa = 3.000.000,- Ft 
A teljesítési határidő: 2011. szeptember 30. 

2. Csabaterv Bt. (5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4.) 
Ajánlati ár:      2.700.000,- Ft + Áfa = 3.375.000,- Ft 

 Teljesítési határidő: 2011. szeptember 30. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatására, műszaki ellenőrzési feladatok, könyvvizsgálói valamint 
PR feladatok ellátására vonatkozóan a 258/2011.(VI.30.) Kt. határozat értelmében 3 cégtől 
kértek árajánlatot Békés-Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.9, Trisius Kft. (5600 
Békéscsaba, Árpád sor 2/2.), Duplex Kft. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.). Az árajánlatok 
benyújtására 2011. augusztus 16-án 10 óráig volt lehetősége az ajánlattevőknek. A megadott 
határidőig mindhárom cég megküldte ajánlatát az alábbi tartalommal:  
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1. Békés-Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:     2.950.000,- Ft + Áfa = 3.687.500,- Ft 
A teljesítési határidők igazodnak a támogatói okirathoz.  

2. Duplex Kft.. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. ) 
Ajánlati ár:     3.400.000,- Ft + Áfa = 4.250.000,- Ft 
A teljesítési határidők igazodnak a támogatói okirathoz.  

3. Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.)  
Ajánlati ár:     3.200.000,- Ft + Áfa = 4.000.000,- Ft 
A teljesítési határidők igazodnak a támogatói okirathoz.  

A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság az ajánlatok elbírálása után javasolja a kiviteli tervek készí-
tésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül a Trisius Kft. nettó 2.400.000,- Ft-os árajánla-
tát, a közbeszerzési eljárás lefolytatására, műszaki ellenőrzési feladatok, könyvvizsgálói va-
lamint PR feladatok ellátására vonatkozóan a beérkezett ajánlatok közül a Békés Mérnök Kft. 
nettó 2.950.000,- Ft-os árajánlatát hirdessék ki nyertesnek.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a Trisius Kft. nettó 2.400.000,- Ft-os árajánlatát, 
valamint a Békés Mérnök Kft. nettó 2.950.000,- Ft-os árajánlatát, mint legalacsonyabb össze-
gű ajánlatot tevőket hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat:  
299/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program III. tengely intézkedésének keretén belül az Ifjúsági 
tábor kialakítása Dévaványa címmel beruházáshoz szükséges kiviteli tervek elkészí-
tésére vonatkozóan – helyi beszerzési ajánlatkérés során – a Trisius Kft. (5600 Bé-
késcsaba, Árpád sor 2/2.) nettó 2.400.000,- Ft-os árajánlatát, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, műszaki ellenőrzési feladatok, könyvvizsgálói valamint PR feladatok 
ellátására vonatkozóan a Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba Pásztor u. 34.) nettó 
2.950.000,- Ft-os árajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot tevőket hirdeti 
ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület a szükséges forrást a 2011. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalék címén biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződések aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  értelem szerint 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 272/2011.(VII.26.) Kt. hatá-
rozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárfor-
galmi létesítmények fejlesztése (DAOP-3.1.2/A-11) kódszámú pályázati felhívásra „Kerék-
párral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése Dévaványán” cím-
mel.  A határozatban az alábbi költségadatok szerepeltek: 
           

Saját erő 10.443.730 10 % 
Igényelt támogatás 93.993.568 90 % 
Projekt összköltsé-

ge 104.437.298 100 % 

 
A pályázati adatlap kitöltése során a kerekítésnek köszönhetően az összegek az alábbiak sze-
rint módosultak:  
 

Saját erő 10.443.731 10 % 
Igényelt támogatás 93.993.567 90 % 
Projekt összköltsé-

ge 104.437.298 100 % 

 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amelyet elfo-
gadásra javasol 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 kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat:  
300/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Dél-alföldi Ope-
ratív Program Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése (DAOP-3.1.2/A-11) kódszá-
mú pályázati felhívásra benyújtott „Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárfor-
galmi létesítmény fejlesztése Dévaványán” című projekt, mely a /Körösladányi u. – Ár-
pád u. illetve a Sport u. – Kisújszállási u./ szakaszokon - 39, 1891, 1769, 919/1, 918, 1468, 
1469, 1225, 1240/5, 01292 hrsz-en -  megvalósítandó kerékpárút építésére vonatkozó költ-
ségadatok az alábbiak:   

 
Saját erő 10.443.731 10 % 

Igényelt támogatás 93.993.567 90 % 
Projekt összköltsé-

ge 104.437.298 100 % 

 
A szükséges önerőt, azaz a 10.443.731,- Ft-ot a Képviselő-testület a 2011. évi költség-
vetés fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.  
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat hiánypótlásának határ-
időre történő benyújtásáról gondoskodjon.   
 
Felelős:   Pap Tibor polgármester  
Határidő:  azonnal 
 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés pályázati kiírással kapcso-
latos.  
A Vidékfejlesztési Minisztérium 76/2011.(VII.29.) VM rendelete szerint újabb lehetőség nyí-
lik a LEADER pályázatok benyújtására. 
A polgármester elmondja, hogy a pályázat csak akkor nyújtható be, ha az előzetes bírálathoz 
szükséges projekt adatlapot kisértékű projekt esetében 2011. szeptember 5-ig, egyéb projekt 
esetén 2011. szeptember 29-ig benyújtotta az önkormányzat a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési 
Egyesülethez, és az a Helyi Bíráló bizottság döntése alapján illeszkedik a Helyi Vidékfejlesz-
tési Stratégiához, illetve a LEADER kritériumokhoz.  
Mindezek után 2011. szeptember 30. - 2011. október 31-ig van lehetőség a pályázatok be-
nyújtására. 
A bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta. 
Elmondja, hogy a városközpont rendbetétele elkezdődött, de vannak még olyan szakaszok 
ahol a járdák nem készültek el. Bíznak abban, hogy erre a feladatra tudnak a maximális 1 mil-
lió forintra sikeresen pályázni.  
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 Vidékfejlesztési Minisztérium 76/2011.(VII.29.) VM rendelete 
alapján a projekt adatlapon jelöljék meg, hogy pályázni kívánnak a „Közösségi célú fejlesz-
tésre” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
   301/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Vidék-
fejlesztési Minisztérium 76/2011.(VII.29.) VM rendelete alapján a projekt adatlapon 
jelöljék meg, hogy pályázni kívánnak a „Közösségi célú fejlesztésre” a következő 
célterületre: 
„Településfejlesztési akciók a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén.” 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Körös-Sárréti Vidékfejleszté-
si Egyesülethez gondoskodjon a projekt adatlap benyújtásáról. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  2011. szeptember 5.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő jogcím a Vállalkozásalapú fejlesztés. 
A Célterület pedig a biomassza alapú energiahordozók előállításának támogatása. 
Támogatás célja a fejleszteni kívánt tevékenységek helyszínéül szolgáló meglévő épületek, 
épületrészek külső és belső felújítása épületgépészeti berendezések beszerzése, telepítése, 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, tradicionális eszközbeszerzése. A mezőgazdasági mellék-
termékeket energetikai célra feldolgozó berendezésekre (aprító, brikettáló, pelletáló és előké-
szítő berendezések), a begyűjtést szolgáló gépek berendezések beszerzése.  
Az igénybe vehető támogatás összege: 2.000.000 – 28.000.000,- Ft, intenzitásának mértéke 65 %.  
Javaslatként hangzott el a bizottsági ülésen, hogy a projekt adatlapon ezt jogcímet is jelöljék 
meg.  
Ezen belül pályázzanak eszközbeszerzésre 2 db bálázóra, mobil aprítógépre.  
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 projekt adatlapon ezt a jogcímet is jelöljék meg kéri, az kézfelnyúj-
tással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
302/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Vidék-
fejlesztési Minisztérium 76/2011.(VII.29.) VM rendelete alapján a projekt adatlapon 
jelöljék meg, hogy pályázni kívánnak a „Vállalkozásalapú fejlesztésre” a következő 
célterületre: 
„Biomassza alapú energiahordozók előállításának támogatása.” 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Körös-Sárréti Vidékfejleszté-
si Egyesülethez gondoskodjon a projekt adatlap benyújtásáról. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  2011. szeptember 29. 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő jogcím a Vállalkozás alapú fejlesztés, 
amelynek célterülete a hagyományos tevékenységeket, hagyományos gazdálkodási formákat, 
őshonos állat és/vagy növényfajtákat, tartási módokat bemutató gazdaságok, mint turisztikai 
értékek kialakításának támogatása. 
Ennél a célterületnél felvetődött a kertészetnél lévő épületfejlesztés, amelyet a bizottság nem 
javasol a projekt adatlapon szerepeltetni.   
A képviselők egyetértenek a bizottsági javaslattal.  
 
A polgármester elmondja, hogy a következő jogcím Rendezvény, a célterület megnevezése, 
pedig Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása. 
Támogatás célja a helyi értékekre alapozó rendezvények, rendezvénysorozatok, fesztiválok 
elindítására, megvalósítására. Hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedését segítő programok 
kulturális, ismeretterjesztő, szabadidős rendezvények támogatására. Térségi összefogásban 
megvalósuló, a hagyományos értékeket előtérbe helyező programok támogatása. A rendezvé-
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nyek megszervezése és lebonyolítása, infrastruktúra kialakítása. Rendezvényhez szükséges 
marketing tevékenység lebonyolítása, a közösségi élmény és összetartozás erősítése, a telepü-
lés megtartóerejének növelése.  
Az igénybe vehető támogatás összege: 100.000 – 250.000,- Ft, intenzitásának mértéke: 100 %.  
Javasolt fejlesztés: 2012. évben a betakarítási ünnephez szükséges marketing tevékenység 
lebonyolításához. 
A bizottság ezen jogcímet is javasolja megjelölni a projekt adatlapon. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban 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 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 

   303/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Vidék-
fejlesztési Minisztérium 76/2011.(VII.29.) VM rendelete alapján a projekt adatlapon 
jelöljék meg, hogy pályázni kívánnak a „Rendezvényen” belül a következő célterü-
letre: 
„Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása”. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Körös-Sárréti Vidékfejleszté-
si Egyesülethez gondoskodjon a projekt adatlap benyújtásáról. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  2011. szeptember 5. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő jogcím a Vállalkozás alapú fejlesztés, 
amelynek célterülete helyi termékek előállításának, feldolgozásának, marketingjének, piacra 
jutásának és kézműves tevékenységének támogatása. 
A célterületen belül támogatható az új vagy már meglévő helyi termékek előállításához, be-
mutatásához, piacra jutásához szükséges eszközök beszerzése, építmények, épületek felújítá-
sa, építése. A helyi termék piacra jutásához szükséges marketing tevékenységek ösztönzése. 
Házi és kézműipari termékek, gasztronómiai különlegességek előállítása a hagyományos kis-
mesterségek technológiai fejlesztése, valamint a tevékenység folytatásához szükséges műhely, 
bemutató és árusító tér fejlesztése, eszközfejlesztés.  
Az igénybe vehető támogatás összege: 1.000.000 – 25.000.000,- Ft, intenzitásának mértéke: 65 %.  
Piac létrehozása esetén kizárólag olyan piac létrehozása támogatható, amely a kereskedelem-
ről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 19. pontjától eltérően nem állandó vagy nem rendsze-
rese jelleggel folytat kiskereskedelmi tevékenységet.  
Javasolt fejlesztés: kertészethez savanyító üzem létesítése. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 

   304/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Vidék-
fejlesztési Minisztérium 76/2011.(VII.29.) VM rendelete alapján a projekt adatlapon 
jelöljék meg, hogy pályázni kívánnak a „Vállalkozásalapú fejlesztésre” a következő 
célterületre: 
„Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, marketingjének, piacra jutásának 
és kézműves tevékenységének támogatása”. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Körös-Sárréti Vidékfejleszté-
si Egyesülethez gondoskodjon a projekt adatlap benyújtásáról. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  2011. szeptember 29. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Dévaványa, Jéggyár u. 
7/1. tetőtér 7. sz. alatti költségalapú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 
megjelentetésével kapcsolatos.  
Elmondja, hogy a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 
9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a bérlő személyének kivá-
lasztása pályázat útján történik. 
Ugyanezen rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése rendelkezik a pályázati hirdetmény megjelente-
téséről, illetve a pályázati kiírás tartalmáról.  
„A bérbe adó a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30 napon belül köte-
les megjelentetni.” 
„A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat) 
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét, 
c) a lakás lakbérének összegét, 
d) a pályázat benyújtásának határidejét, 
e) tájékoztatást arról, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi 
lakbér egyösszegű megfizetését vállalja.” 
A polgármester elmondja, ha a testület elfogadja a pályázati hirdetményt, akkor az a Dévavá-
nyai Hírlap 2011. szeptember 2-ai számában fog megjelenni.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével.  
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 pályázati hirdetmény a Dévaványai Hírlap 2011. 
szeptember 2-ai számában jelenjen meg 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: 
305/2011.(VIII.30.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. 
sz. alatti költségalapú bérlakásra vonatkozóan a következő pályázati hirdetményt jelenteti meg 
a Dévaványai Hírlap 2011. szeptember 2-án megjelenő számában: 
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. 
tetőtér 7. sz. költségalapú bérlakását. 
 
Az ingatlan paraméterei: 
A lakás 1 szobaszámú, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 32,56 m2  Lakbérbeszá-
mításhoz figyelembe vett alapterület 32,56 m2

A lakbér mértéke: 346,- Ft/m
. 

2

A lakás havi lakbére: 10.139,- Ft /hó 
/hó (tetőtér miatt 0,9-es szorzó alkalmazása)  

A havi közös költség összege 700,- Ft/hó. 
Karbantartási óvadék összege 50.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés előtt esedékes. 
A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a 
legtöbb havi lakbér egyösszegű megfizetését vállalja. 
 
A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal 9-es irodájában lehet igényelni. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2011. 09. 16. délelőtt 10 óra. 
A pályázat benyújtásának helye: 
                                                               Polgármesteri Hivatal 9-es számú irodája 
                                                                5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 
Felelős:  Csatári Mónika pénzügyi előadó 
Határidő:  értelem szerint  
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Dévaványai Kulturális és 
Művészetoktatási Alapítványtól érkezett.  
Az Alapítvány a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Körös-Sárréti esemé-
nyek, rendezvények támogatása” című pályázatra kíván pályázatot benyújtani. 
Az ÁMK József Attila Művelődési Ház intézményegységében november 19-én második alka-
lommal kerül megrendezésre a Térségi KI-MIT TUD és Színjátszó Fesztivál, amelynek meg-
valósításához az elmúlt évben is sikerült pályázati úton forrást szerezni. Szeretnék a megkez-
dett hagyományt továbbfolytatni és a rendezvényt 2012. évben is megtartani.  
A pályázati anyaghoz mellékelni kell a képviselő-testület támogató nyilatkozatát és jóváha-
gyását.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért a támogatói nyilatkozat kiadásával, a pályázat benyújtását jóváhagyja kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
306/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Dévavaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítványnak a Sárréti Vidékfejlesz-
tési Egyesület által kiírt „Körös – Sárréti események, rendezvények” című kiírásra a 
pályázat benyújtását.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő: 2011. szeptember 5. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület szin-
tén pályázni kíván a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Körös-Sárréti ese-
mények, rendezvények támogatása” című pályázati kiírásra. 
Október 29-én második alkalommal kerül megrendezésre a Dévaványi Kórustalálkozó, 
amelynek lebonyolításához kívánnak pályázati forrást szerezni.  
A pályázati anyaghoz mellékelni kell a képviselő-testület támogató nyilatkozatát és jóváha-
gyását.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a támogatói nyilatkozat kiadásával, a pályázat benyújtását jóváhagyja kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
307/2011.(VIII.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Dévavaványai Vox Humana Kórus Egyesületnek a Sárréti Vidékfejlesztési Egyesü-
let által kiírt „Körös – Sárréti események, rendezvények” című kiírásra a pályázat 
benyújtását.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő: 2011. szeptember 5. 
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Pap Tibor polgármester – a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a fürdő nyári szezoni nyitva 
tartását 15 nappal meghosszabbították. 
 
A polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen szó volt az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok részére kiírt pályázatról is. A képviselő-testület márciusi 
ülésén a 91/2011.(III.31.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a pályázatot a második ütemre 
nyújtsák be, amelynek határideje 2011. szeptember 10.  
Elmondja, hogy e témában a bizottsági ülésen vita alakult ki.  
A polgármester megadja a szót a bizottság elnöke részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képvi-
selő – elmondja, hogy a bizottság nem javasolja, hogy az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatok részére kiírt 2011. évi támogatás II. ütemére a pályázatot be-
nyújtani. 
Pap Tibor polgármester – a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a pályázat beadását támogat-
ja. Megjegyzi, hogy az ő szavazata csak egy szavazat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottság módosító javaslatával, hogy a pályázat a II. ütemre ne kerüljön be-
nyújtásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tar-
tózkodás nélkül nem hoz határozatot.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselők részére megküldésre került a Békés 
Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanévnyitójára szóló meghívó, amely 2011. 
szeptember 1-én (csütörtökön) 8 órakor lesz.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – röviden tájékoztatja a jelenlévőket a Báthory István Közép-
iskolában lezajlott vizsgákról, a jelentkezők számáról.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – kérdését Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató felé intézi.  
Kérdése, hogy lehetőséget tudnának arra biztosítani, hogy a Vass-telepi iskolában is tanulja-
nak a gyermekek angol nyelvet? Elmondja, hogy a szülők nehezményezik, hogy nem kapják 
meg a választási lehetőséget. 
Megjegyzi, hogy a Vass-telepi iskolában német nyelvet oktatnak, a Körösladányi úti iskolá-
ban pedig angolt. Jó lenne, ha a Vass-telepi iskolába járó gyermekek is lehetőséget kapnának 
arra, hogy angol nyelvet tanuljanak.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy ez ügyben már több szülő 
megkereste. Elmondja, hogy a választás lehetőségét jelenleg nem tudják megadni, mivel veze-
tői megbízatása miatt nem tud kijárni a Vass-telepi iskolába. Korábbi években a Vass-telepi, 
illetve a Kossuth úti iskolában ő oktatta az angol nyelvet. Elmondja, hogy az általános iskolá-
ban lévő angol tanár nem dévaványai lakos, így nem tudják lehetővé tenni, azt hogy kijárjon a 
Vass-telepre.  
Az ÁMK igazgatója elmondja, lehetőség van arra, hogy szakkör formájában azok a gyerme-
kek, akik angolt tanulnak heti egy órában tanulhatnak németet, valamint fordítva is. Megjegy-
zi, hogy délelőtt heti másfél órában tanulnak a gyermekek idegen nyelvet.  
Elmondja, hogy a legújabb oktatási koncepcióhoz hozzátartozik az, hogy negyedik osztályban 
a gyermekek a németet kezdjék el tanulni.  
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Tehát a lehetőség biztosítva van a gyermekek számára. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az ÁMK igazgatójának az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1645

 
 órakor bezárja.  

 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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