
I-1/4-17/2011. ikt.sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

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

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő, Dr. Weiszenberger István az 
Organoferm Kft. ügyvezetője, Dr. Kiss Jenő az Atevszolg Zrt. ügyvezetője, Bondár Lajos a 
Tappe Kft. műszaki igazgatója, Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere, Valánszki 
Róbert aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, 
Kürti Béla adóügyi végrehajtó, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Kállai Anikó 
a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Erdeiné Mucsi Márta a József Attila 
Művelődési Ház intézményegység vezetője, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Takácsné Papp Éva a Családsegítő-Szolgálat vezetője, 
Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja, Hajdu Ildikó a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény részéről, Törőcsik Mária a Karácsony János Honismereti Egyesület tagja, a 
lakosság részéről 4 fő. 

 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. A polgármester külön köszönti a 
napirendek kapcsán meghívott vendégeket.  
Elmondja, hogy Bondár Lajos a Tappe Kft. műszaki igazgatója jelezte, hogy úton van 
Dévaványa felé, a napirend tárgyalására meg fog érkezni. A polgármester elmondja, hogy 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő is elindult Dévaványára és érkezésekor be fog 
kapcsolódni a munkába. 
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 
tapasztalatairól. 
Előadók:  Dr. Weiszenberger István az Organoferm Kft. ügyvezetője 
  Dr. Kiss Jenő az Atevszolg Zrt. ügyvezetője 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
 

2. Tájékoztató a Tappe Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással 
kapcsolatos tapasztalatokról.  
Előadók:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Gyurkó Csabáné a Tappe Kft. ügyvezetője 
 

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 
4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester 

 
5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. 

Előadó:  Balogh Csilla jegyző  
 
6. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatali 

tevékenységéről. 
Előadó:   Balogh Csilla jegyző       
                                                                                

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

Határozat: 
 317/2011.(IX.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 29-én tartandó 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének 

tapasztalatairól. 
Előadók:  Dr. Weiszenberger István az Organoferm Kft. ügyvezetője 
  Dr. Kiss Jenő az Atevszolg Zrt. ügyvezetője 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
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2. Tájékoztató a Tappe Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással 
kapcsolatos tapasztalatokról.  
Előadók:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

Gyurkó Csabáné a Tappe Kft. ügyvezetője 
 

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről. 
Előadó:  Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

 
4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 
Előadó:  Pap Tibor polgármester 

 
5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. 

Előadó:  Balogh Csilla jegyző  
 
6. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatali 

tevékenységéről. 
Előadó:   Balogh Csilla jegyző       
                                                                                

7. Bejelentések  
 
 
A polgármester a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események 
megvitatására tér át.  
A polgármester az írásos jelentéshez a következőket mondja el: 
A 260/2011.(VI.30.) Kt. határozat végrehajtásához leírta, hogy a Szarvasker Szeszfőző és 
Kereskedelmi Kft. részére a testület által hozott határozat egy példánya 2011. július 28-án 
megküldésre került. 
A jelentés készítése óta a szerződés elkészült, amely aláírásra került, a Szarvasker Szeszfőző 
és Kereskedelmi Kft. az ingatlan nyilvántartásba történő átvezetéssel Dr. Tímár Gyöngyi 
ügyvédet bízta meg.  
A 260/2011.(VI.30.) Kt. határozattal úgy döntött a testület, hogy a rendezési terv és helyi 
építési szabályzat módosítását követően független értékbecslő által meghatározott áron 
kijelöli értékesítésre a 01277/1 helyrajzi számú ingatlan EJT Kft. telephelyének északi és 
nyugati telekhatárának meghosszabbítása által lemetszett területrészét, amennyiben a 
kérelmező az összes járulékos költségeket magára vállalja. 
A határozat végrehajtásához leírtakat kiegészíti azzal, hogy Kosztán István ügyvezető 
elmondta, hogy tájékoztatta a tulajdonost a testület döntéséről, mely szerint egyelőre a 
megismert feltételek, költségek miatt nem kívánnak élni a lehetőséggel.  
A 262/2011.(VI.30.) Kt. határozathoz tájékoztatásul elmondja, hogy a Strandfürdő és 
Gyógyászatnál a jelenlegi gyógytornász elköltözik Budapestre, így az álláshelyre újabb 
pályázat kerül kiírásra.  
 
A polgármester az iparterületi fejlesztési lehetőségről szól röviden. 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a HURO 1101 pályázati felhívásról.  
A pályázati felhívás összefoglaló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A 287/2011.(VII.26.) Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy a jelentés készítése óta 
Nagy Norberttel a támogatási szerződés aláírásra került. 
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A 284/2011.(VII.26.) Kt. határozattal döntöttek arról, hogy a „Gazdasági célú tájhasználat-
váltáson és élőhely-fejlesztésen alapuló belvízvédelem Dévaványán” című stratégia 
elkészítésére vonatkozóan ajánlatot kérnek.  
A határozat végrehajtásánál leírta, hogy az ajánlatkérés elküldése előtt a jelentősebb 
földhasználók, a vízügyi és környezetvédelmi szervezetek és a Körös Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság részére a készítendő stratégia szükségességére, a kidolgozásban majdan a 
megvalósításban való részvételre vonatkozóan a jegyzőkönyvhöz mellékelt levelet írta, kérve, 
hogy 2011. augusztus 31-ig jelezzék véleményüket, szándékukat. A kiküldött 41 
megkeresésre mindössze a Körös Maros Nemzeti Park Igazgatóság jelezett vissza írásban, 
együttműködési szándékát kifejezve.  
A polgármester személyesen egyeztetett néhány írásban megkeresett gazdálkodóval, akik 
elmondták, hogy nem stratégia gyártást, nem tanulmányok készítését igénylik, ők nem 
akarnak tájhasználatot váltani, hanem a meglévő belvízrendszerek és földúthálózat folyamatos 
fenntartását szeretnék elérni, abban lennének partnerek. Jó lenne, ha az önkormányzat 
vásárolna eszközöket a karbantartáshoz (markoló, hidrokaszák, autógréderek, stb.). 
A polgármester elmondta, hogy nem ebben gondolkodnak. Ez nem olyan feladat, amelyet az 
önkormányzat kötelező feladatai között tart.   
A polgármester elmondja, dönteni kell a testületnek abban, hogy tovább lépjenek-e ez ügyben.  
Véleménye szerint kötelezettséget csak akkor vállaljanak fel, ha érdemben lesznek partnereik, 
egyéb esetben feleslegesnek tartja kifizetni a több mint 3 millió forintot, amiből előlegként 1,2 
millió forintot ki kellene fizetni.   
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta szóban kiegészíteni.    
 
A legutolsó munkaterv szerinti ülést követően, – amely 2011. június 30-án volt – három 
alkalommal került sort rendkívüli ülés megtartására.    

 
2011. július 26., amelynek napirendi pontjai a következők voltak: 

1. „Kerékpárral a környezetvédelmért – Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése 
Dévaványán” című pályázat benyújtásáról döntéshozatal. 

2. A Szociális Földprogram működtetésének támogatására pályázat benyújtásáról 
döntéshozatal. 

3. Nemzeti Közfoglalkoztatási program végrehajtása keretében benyújtandó hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás pályázat beadásáról döntéshozatal 

4. Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása 
5. Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázat benyújtásának 

jóváhagyása, önkormányzati saját forrás biztosítása 
6. Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programjának módosításáról döntéshozatal 
7. Lakbérkedvezményről döntéshozatal 
8. Végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásról döntéshozatal 
9. Földhaszonbérleti díjak mértékének megállapítása a 2011/2012-es gazdasági évre.  
A bejelentések között tárgyalták és döntést hoztak: 

- „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című pályázaton elnyert 
támogatás segítségével megvalósítandó beruházáshoz szükséges 
tervdokumentációk elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására az alábbi 
legalacsonyabb összegű árajánlatot tevőket hirdették ki nyertesnek:  
o  Thermál Ber Kft. - 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12. -  bruttó 

6.625.000,- Ft-os árajánlatát, 
o  Békés Mérnök Kft. - 5600 Békéscsaba Pásztor u. 34. - 3.250.000,- Ft bruttó 

áras ajánlatát.   
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- „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című pályázaton elnyert 
támogatás segítségével megvalósítandó közbeszerzési eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok ellátására a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevő Dr. 
Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (5600 Békéscsaba, Kinizsi 
u. 13.) 3.125.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek a képviselő-
testület.  

- A képviselő-testület meghatalmazta a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és 
Szolgáltató Kft-t, - mint Dévaványa Város szennyvízcsatorna hálózat építéseinél 
lebonyolító, műszaki, ellenőri feladatokat ellátót -, hogy a Keviép Kft. és a 
Caementárius Kft. felszámolója felé a szavatossági igényt ismételten bejelentse.  

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Gazdasági célú tájhasználat-váltáson és 
élőhely-fejlesztésen alapuló belvízvédelem Dévaványán” című stratégia 
elkészítésére vonatkozóan három cégtől kér ajánlatot:  

o AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 
1013 Budapest, Krisztina krt. 32. 

o AQUAGROUP Tanácsadási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 
8200 Veszprém, Csikász utca 5. fsz. 1.  

o PROSPERO Consulting Kft. 
1125 Budapest, Rőzse utca 16. II. em. 3.  

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
Dévaványa, Árpád u. 410 hrsz. alatti autóbuszváró épületében lévő kávézó 
üzemeltetésére vonatkozóan a pályázati kiírást készítsék elő.  

 
2011. augusztus 20. ünnepi ülés 
Az ünnepi ülésen került sor a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet ez évben 
két főnek ítélt oda a Képviselő-testület: 
Árkus Péter – történelem szakos tanár, régész, valamint 
Somogyi-Tóth Dániel – karmester, orgonaművész részére. 
 
2011. augusztus 30., amelynek napirendi pontjai a következők voltak: 

1. Az önkormányzati ciklusprogramban szereplő pályázati támogatásban részesült 
fejlesztések megvalósításának vizsgálata. 

2. Döntéshozatal saját forrás biztosításáról a biobrikáttáló üzem, valamint az ifjúsági 
tábor és kemping kivitelezéséhez.  

3. Önkormányzati honlap fejlesztéséről döntéshozatal. 
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 
5. Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. 
6. Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása. 
7. Iskolatej program tovább folytatásáról döntéshozatal. 
8. Az autóbusz állomás kávézójának és kapcsolódó helyiségének bérbeadására pályázati 

kiírás feltételeinek meghatározása. 
9. Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 

Szövetsége Kiemelten Közhasznú Szervezet által működtetni kívánt diákok önkéntes 
munkájának programjához elvi együttműködési szándékról döntéshozatal. 

A bejelentések között tárgyalták és döntést hoztak: 
- a képviselő-testület a Békés Megyei Tisza Kálmán Dévaványai Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2. szám alatti intézmény 
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kérelmének helyt adott és a Seres István Sporttelep épületében lévő öltöző helyiség és 
a sportpálya bérleti díját 3.000,- Ft/óra + áfa összegben határozta meg. 

- A képviselő-testület a Dévaványa, Árpád u. 33. szám alatti társasház közös 
képviselőjének kérésére úgy határozott, hogy az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében tervezett lakásgazdálkodási előirányzat terhére hozzájárul a 
társasházban lévő 7 db önkormányzati lakásra eső 350.000,- Ft összegű felújítási 
költség biztosításával.  

- A képviselő-testület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 
intézkedésének keretén belül az Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványa címmel 
beruházáshoz szükséges kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan – helyi beszerzési 
ajánlatkérés során – a Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, 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 hirdette ki nyertesnek.  

- Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése (DAOP-
3.1.2/A-11) kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése Dévaványán” című 
projekt, mely a /Körösladányi u. – Árpád 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 költségadatokat határozata meg.  

 
Saját erő 10.443.731 10 % 

Igényelt támogatás 93.993.567 90 % 
Projekt 

összköltsége 104.437.298 100 % 

 
- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési 

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.” 
(városközpontban járdák megvalósítása) 

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy Vidékfejlesztési 
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.” 
(aprító, brikettáló, pelletáló és előkészítő berendezések), a begyűjtést szolgáló 
gépek berendezések beszerzése.  
Az igénybe vehető támogatás összege: 2.000.000 – 28.000.000,- Ft, intenzitásának 
mértéke 65 %.  
Ezen belül pályázzanak eszközbeszerzésre 2 db bálázóra, mobil aprítógépre.  

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium 76/2011.(VII.29.) VM rendelete alapján a projekt adatlapon jelöljék 
meg, hogy pályázni kívánnak a „Rendezvényen” belül a következő célterületre: 

„Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása”. 
Az igénybe vehető támogatás összege: 100.000 – 250.000,- Ft, intenzitásának 
mértéke: 100 %.  
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Javasolt fejlesztés: 2012. évben a betakarítási ünnephez szükséges marketing 
tevékenység lebonyolításához. 

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési 
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”. 

Az igénybe vehető támogatás összege: 1.000.000 – 25.000.000,- Ft, intenzitásának 
mértéke: 65 %.  
Javasolt fejlesztés: kertészethez savanyító üzem létesítése. 

- Döntöttek a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 7. sz. alatti költségalapú bérlakásra 
vonatkozóan pályázati hirdetménymegjelentetéséről.  

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a Dévavaványai Kulturális és 
Művészetoktatási Alapítványnak a Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt 
„Körös – Sárréti események, rendezvények” című kiírásra a pályázat benyújtását.  

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a Dévavaványai Vox Humana 
Kórus Egyesületnek a Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Körös – Sárréti 
események, rendezvények” című kiírásra a pályázat benyújtását.  

 
2011. szeptember 8., amelynek napirendi pontjai a következők voltak: 

1. Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című KEOP 2009-5.3.0/B jelű pályázati 
támogatással megvalósítandó beruházási projekt kivitelezőinek kiválasztására 
ajánlattételi felhívás elfogadása. 

2. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtása 

A bejelentések között tárgyalták és döntést hoztak: 
- A Képviselő-testület döntött arról, hogy kérjék meg a Holcim Hungária Otthon 

Alapítványt, hogy 2012. március 31-ig tartsa fenn kedvező döntését az önkormányzat 
számára, amely az általa meghirdetett, „Vissza nem térintendő támogatás bérlakások 
kialakításához” elnevezésű pályázaton „Szociális bérlakás-állomány növelése 
Dévaványán” címmel elnyert 16 millió forint összegű támogatásra vonatkozik.  

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a Békés Megyei Nők Egyesülete 
Dévavaványai Szervezetének a Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Körös – 
Sárréti események, rendezvények” című kiírásra a pályázat benyújtását.  

- A Képviselő-testület a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium, 
Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollégium Dévavaványai Oktatási Egysége vezetőjének kérését elfogadva úgy 
döntött, hogy a Seres István Sporttelep épületében lévő öltöző helyiség és a sportpálya 
bérleti díját az oktatási egység szakmai munkájának segítése érdekében mérsékli és 
1.500,- Ft + áfa/óra összegben határozta meg.  

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy testvértelepülésének Székelykeresztúr 
Városának kérését támogatja, annak érdekében, hogy Madaras Éva gyógykezeléséhez 
a szükséges költség rendelkezésre álljon a Dévaványai Hírlap következő számában, a 
város honlapján és a Városi Televízió szerkesztett hírműsorában  felhívást tesz közzé. 

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2011-es évben úttársulás megalakulását nem 
támogatja.  
Továbbá úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című pályázati kiírásra.  
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Sikeres pályázat esetén a Nyíl, Hajnal, Kulich Gy., Sarló, Hámán K., Bajcsy Zs., 
Kígyó, Deák, Zrínyi, Hunyadi, Batthyány utcákban aszfaltburkolatú út megvalósítását, 
míg a Bethlen G., Kölcsey, Báthory, Kossuth, Bánomkert utcákban az aszfaltburkolatú 
út felújítását tervezi.  
A pályázatot át kell dolgozni, mivel csak gyűjtőutakkal lehet pályázni, amiről a 
bejelentések között fognak tárgyalni.  

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a ciklusprogramjában tervezett 
vagyonnövekedéssel járó fejlesztési programjának további megvalósítása érdekében 
termőföld értékesítésével saját forrást kíván teremteni. 
A termőföld értékesítésből minimum 80 millió forint fejlesztési célú bevétel elérését 
tűzte ki célul. 

 
A polgármester elmondja, hogy több nagy program lebonyolítására került sor az elmúlt 
időszakban.  

- Július első három napján a Városnapi programok kerültek megrendezésre. 
- Augusztus 20. Szent István napi rendezvény. 
- Betakarítási ünnep.  

Az utóbbi két rendezvényhez jelentős pályázati forrást nyertek.  
 
A polgármester elmondja, hogy  

- 2011. július 15-én az Országház Főrendiház termében a Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesületének képviselőjével vettek részt az Országos Szövetség meghívására. 

- 2011. július 27-én a Békés Megyei Vízművek rendkívüli közgyűlése volt.  
- 2011. július 29. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács taggyűlése volt Szegeden. 
- 2011. július 30. – 2011. augusztus 1. között Székelykeresztúron a Petőfi Napokon 

vettek részt Dékány József, Kiss Károly és Séllei Zsigmond képviselőkkel.  
- Augusztus hónapban több alkalommal tárgyalt a Magyar Fejlesztési Bank 

képviselőivel, valamint a K&H Bakkal. 
- 2011. augusztus 19-20-21. Szent István Napi Ünnepség került lebonyolításra. 
- Dévaványai Víziközmű Tásulat FB., valamint rendkívüli taggyűlése került 

megtartásra. 
- Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat IB, valamint FB ülése volt. 
- TÖOSZ elnökségi, illetve FB. ülése került megtartásra.  
- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás több alkalommal ülésezett, amelyek 

Szeghalmon, Körösújfalun és Vésztőn kerültek megtartásra, ahol a jegyzőasszonnyal 
vettek részt.  

 
A polgármester rövid tájékoztatást ad a legutóbbi testületi ülés óta elnyert pályázatokról.  

- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás eszközállomány gyarapítására 57.000,- 
Ft-ot nyertek. 

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás állománygyarapításra 262.000,- Ft támogatást 
ítéltek meg.  

- Létszámcsökkentési pályázaton (pedagógus álláshely megszüntetése) 4.056.000,- Ft-ot 
nyertek.  
A két álláshely megszüntetése 9.270.000,- Ft kiadást jelentett, ebből nem térül meg 
5.214.000,- Ft a megváltozott szabályozás miatt.  

- „Szociális Földprogram működtetése 2011.” elnevezésű pályázatot 1.690.000,- Ft 
támogatásban részesítette a támogató, a támogatási szerződés megkötése folyamatban 
van.  

- A Szociális Földprogram foglalkoztatási részéhez 970.000,- Ft-ot nyertek.  
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- Az ivóvízminőség-javító beruházás várost terhelő önerő részét a Magyar Köztársaság 
Kormánya 100 %-ban átvállalta az önkormányzatoktól, így Dévaványának sem kell a 
18.400.000,- Ft-ot biztosítani.  

- A biobrikettáló üzem létesítésére 79.761.000,- Ft támogatást ítéltek meg.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz kapcsolódóan kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Már szólt arról, hogy döntést kell hozni a testületnek abban, hogy a „Gazdasági célú 
tájhasználat-váltáson és élőhely-fejlesztésen alapuló belvízvédelem Dévaványán” című 
stratégia elkészítésének tekintetében tegyenek-e lépéseket. Elmondja, hogy e tekintetben a 
partnerek együttműködését nem látják. Vállalják fel a bekerülési költség minimum 20 %-át 
kockázatul, válasszák ki a Stratégia elkészítőjét, bízva abban, hogy mégis lesznek partnerek. 
Kéri, aki egyetért az elhangzottakkal, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – véleménye szerint erkölcsi kérdés az, hogy ezt a programot elindítsák, ha az 
önkormányzat nem lép e tekintetben más nem fog kezdeményezni. Meglátása szerint a 
költséget fel kell vállalni, amely 1,2 millió forint + áfa összeget jelent. Bízzanak abban, hogy 
a folytatáshoz lesznek partnerek.  
Pap Tibor polgármester – egyetért Kanó József által elmondottakkal. Megjegyzi, hogy ez a 
kiadás már a 2012. évi költségvetést fogja terhelni.  
Már elmondta, hogy a gazdálkodók véleménye, hogy a stratégiára szánt pénzen eszközöket 
vásároljanak, amelyekkel a földutakat karban lehet tartani.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – véleménye, hogy a partnereket meg kell keresni. 
Pap Tibor polgármester – már elmondta, hogy a gazdálkodókat megkereste, együttműködési 
szándékát a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága fejezte ki.  
Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – kérdése, hogy mitől önkormányzati feladat ez? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a belterületi csapadékvíz rendezés önkormányzati 
feladat.  
A külterületen gazdálkodók úgy fogalmazzák meg, hogy állami gazdasági, tsz-es utak, 
csatornák az önkormányzatoknak lettek adva, mivel tulajdonos végezze el feladatot. 
Megjegyzi, hogy a 21.000 hektár területből az önkormányzat tulajdonában van 2.500 hektár, 
de ebből 425 hektáron gazdálkodnak, a többi terület bérbe van adva.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a „Gazdasági célú tájhasználat-váltáson és élőhely-fejlesztésen 
alapuló belvízvédelem Dévaványán” című stratégia elkészítése érdekében folytassák a munkát 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
 318/2011.(IX.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gazdasági 
célú tájhasználat-váltáson és élőhely-fejlesztésen alapuló belvízvédelem 
Dévaványán” című stratégia elkészítésére vonatkozó folyamatot folytatja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos  
 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a 2011. augusztus 30-án megtartott ülésen a 
304/2011.(VIII.30.) Kt. határozatával döntött a képviselő-testület arról, hogy pályázni kíván a 
76/2011.(VII.29.) VM rendelet felhívására a „Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, 
marketingjének, piacra jutásának és kézműves tevékenységének támogatása” elnevezésű 
célterületére. A projekt keretében a kertészethez kapcsolódóan egy savanyító üzem létesülne. 
A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara által 2002-ben készített tanulmány szerint az akkori kor 
követelményeinek megfelelő közepes méretű feldolgozó üzem gépsorának beszerzése 
mintegy 10,1 millió forintba került, melyhez jelen esetben még az építés, felújítás és egyéb 
gépbeszerzés költségeit is hozzá kell számolni. A támogatás mértéke az összes nettó költség 
65 %-a, de maximálisan 20 millió forint, tehát az önerő ÁFA-val növelt összege a projekt 50 
%-át is kiteheti. Ezen felül a savanyító üzem megvalósításához és fenntartásához több, igen 
magas élelmiszeripari és higiéniai követelménynek teljesülnie kell, mely pontos és szakszerű 
tervezést és előkészítést igényel. A projekt 2011. szeptember 30. és október 31. között 
nyújtható be. A beadási határidő szűkösségére tekintettel egy komplex és fenntartható projekt 
határidőben történő benyújtása a fentebb leírtaknak megfelelően akadályokba ütközik. 
A polgármester javasolja, hogy ez elmondottak miatt a 304/2011.(VIII.30.) Kt. határozatot 
vonják vissza.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság egyetért azzal, hogy a savanyító üzem megvalósítására ne 
nyújtsanak be pályázatot, a 304/2011.(VIII.30.) Kt. határozatot vonja vissza a testület.  
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 a 304/2011.(VIII.30.) Kt. határozatát vonja 
vissza a testület kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 319/2011.(IX.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
304/2011.(VIII.30.) Kt. határozatát visszavonja, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program IV. tengelye 76/2011.(VII.29.) VM rendelet felhívásának 
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„Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, marketingjének, piacra jutásának 
és kézműves tevékenységének támogatása” elnevezésű célterületére nem kíván 
pályázatot benyújtani. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  azonnal  

 
 
Pap Tibor polgármester –megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 

Határozat: 
 320/2011.(IX.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 229/2011.(VI.16.); 
230/2011.(VI.16.); 231/2011.(VI.16.); 232/2011.(VI.16.); 233/2011.(VI.16.);  
234/2011.(VI.16.); 235/2011.(VI.16.); 236/2011.(VI.16.); 239/2011.(VI.30.);  
240/2011.(VI.30.); 241/2011.(VI.30.); 242/2011.(VI.30.); 243/2011.(VI.30.); 
245/2011.(VI.30.); 246/2011.(VI.30.); 247/2011.(VI.30.); 248/2011.(VI.30.);  
249/2011.(VI.30.); 250/2011.(VI.30.); 251/2011.(VI.30.); 252/2011.(VI.30.); 
253/2011.(VI.30.); 254/2011.(VI.30.); 255/2011.(VI.30.); 258/2011.(VI.30.);  
259/2011.(VI.30.); 260/2011.(VI.30.); 261/2011.(VI.30.); 262/2011.(VI.30.);  
263/2011.(VI.30.); 264/2011.(VI.30.); 265/2011.(VI.30.); 269/2011.(VI.30.); 
270/2011.(VI.30.); 272/2011.(VII.26.); 273/2011.(VII.26.); 274/2011.(VII.26.); 
275/2011.(VII.26.); 276/2011.(VII.26.); 277/2011.(VII.26.); 278/2011.(VII.26.); 
279/2011.(VII.26.); 280/2011.(VII.26.); 281/2011.(VII.26.); 282/2011.(VII.26.); 
283/2011.(VII.26.); 284/2011.(VII.26.); 285/2011.(VII.26.); 287/2011.(VII.26.); 
290/2011.(VIII.30.); 291/2011.(VIII.30.); 292/2011.(VIII.30.); 293/2011.(VIII.30.); 
294/2011.(VIII.30.); 296/2011.(VIII.30.); 297/2011.(VIII.30.); 298/2011.(VIII.30.); 
299/2011.(VIII.30.); 300/2011.(VIII.30.); 301/2011.(VIII.30.); 303/2011.(VIII.30.); 
306/2011.(VIII.30.); 307/2011.(VIII.30.); határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi 
ülés között történt eseményekről.  

 
 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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1. Napirendi pont 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a komposztáló 
telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének tapasztalatairól szóló tájékoztató 
megvitatása.  
A polgármester köszönti Dr. Weiszenberger Istvánt az Organoferm Kft. ügyvezetőjét, 
valamint Dr. Kiss Jenőt az Atevszolg Zrt. ügyvezetőjét. 
A polgármester elmondja, hogy a tájékoztatóhoz Gyuricza Máté műszaki ügyintéző készített 
egy rövid előterjesztést.  
A polgármester megadja a szót az ügyintéző részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 
kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy az Organoferm Kft. részéről mindenre 
kiterjedő tájékoztatót kaptak.  
Elmondja, hogy a Kft. együttműködése az Önkormányzattal töretlen és jó.  
A tájékoztatót elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyurica Máténak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dr. Weiszenberger István részére.  
Dr. Weiszenberger István az Organoferm Kft. ügyvezetője – köszönti a képviselő-testületi 
ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy a tájékoztatóban próbáltak reális képet mutatni a komposztáló-telep 
üzemeltetéséről.  
Az írásos anyagból látható, hogy nagyon kevés hulladék mennyiség kerül be a telepre.  
A 2010-es évben 6.449 tonna hulladékot vettek át, ezzel szemben a telep engedélyezett éves 
kapacitása 7.950 tonna.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a 2011-es évben 2.500 tonna hulladék kerül a telepre, ami 
a rentábilis működéshez nagyon kevés. Elmondja ahhoz, hogy a telep működése ne legyen 
veszteséges minimum 5.000 tonna mennyiségű hulladék beszállítására lenne szükség.  
Az első félévben próbáltak lépéseket tenni az ügyben, hogy minél több hulladék kerüljön be a 
telepre.  
Igyekeztek a telep és a telep környékét rendbe tenni.  
A telephelye 2009-2011. évi tevékenység következtében keletkező trágyaanyag, komposzt 
kiszállításra kerül. Ezzel lehetővé vált a korábban földterületen tárolt zöldhulladék kezelése, 
illetve befogadása.  
Az ügyvezető elmondja, hogy a telephelyen a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség április hónapban hatósági ellenőrzést tartott. A 
telephely technológiai működésével kapcsolatban hiányosságot nem állapított meg, arra 
viszont kötelezte a Kft-t, hogy a telephely előtti közterületről, valamint a telephelyen belüli 
hátsó területről az ott felhalmozódott zöldhulladékokat számolják fel 2011. szeptember 30-i 
határidővel. A kötelezettséget a megadott határidőre teljesítették, amiről a hatóságot 
tájékoztatták. Tehát a telephely előtti területen felhalmozódott hulladékot szétválogatták 
zöldhulladékra, illetve egyéb (kommunális) hulladékra. A kommunális hulladék elszállításáról 
gondoskodtak, a zöldhulladékot beszállították a telephelyre, ahol azt felaprították a 
telephelyen felgyülemlett zöldhulladékkal együtt.  
Az ügyvezető úgy gondolja, hogy a telepen a jelenlegi állapot megnyugtató.  
Jelenleg is tárgyalásokat folytatnak az ügyben, hogy növekedjen a beszállított hulladék 
mennyisége.  
Megjegyzi, hogy az önkormányzat által beszállított hulladékmennyiség is elmarad az elvárt 
mennyiségtől.  
Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos tájékoztatót.  
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A további elképzelésekről Dr. Kiss Jenő az Atevszolg Zrt. ügyvezetője szól röviden.  
Dr. Kiss Jenő az Atevszolg Zrt. ügyvezetője – köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét.  
Az elmúlt időszakban rendbe kellett tenni a telepet, a fennálló tartozásokat. Ki kellett alakítani 
azt a technológiát, amivel működni tudnak, hiszen a meglévő technológia nem volt megfelelő. 
Véleménye szerint a telep állapota megfelelő.  
A lakosság részéről kialakult az a szokás, hogy a telep előtt helyezik el a hulladékot, ezen a 
szokáson kell változtatni.  
Célszerű lenne egy – az új előírásoknak megfelelő – betonozott területet kialakítani, ahol a 
zöldhulladék elhelyezhető. Egy kamerás megfigyelő rendszer kialakításán is gondolkodnak, 
mivel az állandó személyes jelenlét nem megoldható. A feltételrendszert ki fogják alakítani, 
ha a szükséges pénzügyi forrás rendelkezésükre áll. Elmondja, ha a feltételrendszer ki lesz 
alakítva, akkor már számon kérhető a lakosoktól is a környezettudatos magatartás. 
Elmondja, hogy más területen foglalkoznak a talajjavító hasznosító irány mellett a bioenergia 
hasznosítási iránnyal is. Ezekben szükséges lesz az együttműködést keresni.  
Kéri a jelenlévők kapcsolataik révén segítsenek abban, hogy minél több legyen a telepre 
beszállított hulladék mennyisége.  
Elmondja, hogy a beszállított szennyvíziszap teszi ki a hulladékok többségét, amire szükség 
van és a telepen annak kezelésére a feltételek adottak.  
Megjegyzi, hogy a telepet rentábilisan évi 5.000 tonna hulladékmennyiség alatt nem lehet 
üzemeltetni.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót ülésén megtárgyalta, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – a bizottsági ülésen elhangzott az ügyvezetők részéről az is, hogy 
gondolkodnak abban is, hogy egy hónapban egyszer szombaton is nyitva tart a telep.  
Dr. Weiszenberger István az Organoferm Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy a 
Polgármesteri Hivatallal ez ügyben egyeztettek, egy nyitvatartási rendet kívánnak kialakítani, 
amely időpontban mindig ott lesz a kollegájuk. Ezzel az illegális lerakást próbálják 
megszüntetni, illetve lecsökkenteni.  
Az ülésen szó volt arról is, hogy a lakosságot a helyi újságon keresztül a nyitvatartási rendről 
tájékoztatni fogják.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az elmondottakat.  
A polgármester megadja a dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Elmondja, hogy az elmúlt hét folyamán járt a telepen, ahol valóban teljesen más körülmények 
fogadták, mint korábban.  
A bizottság elnökének kérdése, mit tesznek annak érdekében, hogy a környező településekről 
a dévaványai telepre szállítsák a zöldhulladékot? 
Tudomása van arról is, hogy a telepen bérelt aprítógéppel dolgoznak, amelynek óradíja 
20.000,- Ft. Véleménye szerint szükséges lenne egy ilyen aprítógép beszerzése is.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dr. Kiss Jenő részére.  
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Dr. Kiss Jenő az Atevszolg Zrt. ügyvezetője – elmondja, hogy a bérleti díj egyeztetése során 
abban is megegyeztek, hogy néhány gépet visszaadnak az önkormányzat számára, mivel azok 
üzemeltetése gazdaságtalan, többek között az aprítógépet is.  
Elmondja, hogy soknak tűnik a 20.000,- Ft/óra bérleti díj, de 22 óra alatt két évi mennyiség 
felaprítására alkalmas. Keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel a költségeket csökkenteni 
lehet.  
Az ügyvezető elmondja, hogy a környező településeken még nem jártak az ügyben, hogy a 
zöldhulladékot a dévaványai telepre szállítsák.  
Elmondja, hogy a településeket eddig azért nem keresték fel, mivel a telep tele volt, a 
kiszállításokat meg kellett oldani, amit megtettek, valamint nem a kezelő területen lévő 
hulladékot alkalmassá kellett tenni arra, hogy a kezelőterületre kerüljenek.  
Megjegyzi, hogy a zöldhulladéknál nagyon fontos a fajlagos költség. Elmondja, ha a telepre 
úgy kerül be zöldhulladék, hogy azért fizetni kell, akkor csak veszteséget tudnak kihozni, 
érdemi eredményt nem. 
Véleménye szerint többe kerülne a környező településekről idehozott zöldhulladék szállítási 
költsége, mint amekkora kezelési díjat el tudnak érni. Tehát ez eleve veszteséges tevékenység 
lenne. Úgy gondolja, hogy ezt a településen kell biztosítaniuk, hiszen erre vállaltak 
kötelezettséget, az összes többivel akkor szabad foglalkozni, ha érdemben a telep fejlődését 
szolgálja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Kiss Jenőnek a felvetésre adott választ.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az utóbbi időben több alkalommal foglalkoztak a 
komposztálóteleppel. Elmondja, hogy az Organoferm Kft. tartozása átvállalásra került, a 
közjegyzői okirat megkötésre került, a fizetési fegyelem szilárd, a telepen minden tekintetben 
rend van. A polgármester elmondja, hogy az üzemeltetés költségei meghaladják az elérhető 
árbevételt, újabb feladat, hogy ezt sikerüljön egyensúlyba hozni.  
A polgármester elmondja, hogy a komposztálótelep regionális, kistérségi 
komposztálótelepként épült, kilenc település adott szándéknyilatkozatot. Megjegyzi, hogy volt 
olyan település, amely szállítóeszközre pályázott, amit meg is nyert, de hulladékot azóta sem 
szállított a dévaványai telepre.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az Organoferm Kft-nek a komposztáló telep vagyonkezelőjének a 2010. évi 
működéséről szóló tájékoztatót és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 321/2011.(IX.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Organoferm Kft-nek a 
komposztáló telep vagyonkezelőjének a 2010. évi működéséről szóló tájékoztatót és 
a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést jóváhagyólag elfogadja.  

 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
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A polgármester megköszöni Dr. Weiszenberger Istvánnak és Dr. Kiss Jenőnek, hogy az ülésre 
eljöttek, a felmerülő kérdésekre választ adtak.  
 
(Az Organoferm Kft. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A polgármester köszönti Farkas Zoltán országgyűlési képviselőt, aki időközben az ülésre 
megérkezett.  
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a Tappe 
Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló 
tájékoztató megvitatása.   
A polgármester köszönti Bondár Lajost a Tappe Kft. műszaki igazgatóját.  
A polgármester elmondja, hogy a tájékoztatóhoz Gyuricza Máté műszaki ügyintéző készített 
előterjesztést. 
Megkérdezi, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e fűzni? 
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi Bondár Lajos műszaki igazgatót, hogy az írásos 
tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
Bondár Lajos a Tappe Kft. műszaki igazgatója – az írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítése 
nincs, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Tappe Kft-vel 10 évre kötött szolgáltatási 
szerződés 2012. január 31-én le fog járni. A szerződés több alkalommal is módosult, először 
kikerült a szolgáltatások közül a zöldhulladék elszállítása. 
A polgármester elmondja, hogy a háztartásokban szelektíven gyűjthető csomagolási 
hulladékok - műanyag és fém csomagoló anyagok -  begyűjtésének köre 2010. december 31-
től kikerült a közszolgáltató szervezetének szolgáltatási köréből. 
Elmondja, hogy az ¼ éves szolgáltatási díj a településen 3.900,- Ft, a hasonló szolgáltatást 
nyújtókkal szemben 289,- Ft-al kevesebb.  
A polgármester elmondja, hogy nagy a kintlévőség, amelynek összege 15.921.577,- Ft, 
ami 2005. január 1. és 2011. augusztus 31. időszakra vonatkozik. 
A polgármester megadja a szót a bizottsági elnökök részére, hogy ismertessék a 
bizottsági javaslatot. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amely vitát nem 
váltott ki.  
A Tappe Kft. szolgáltatásával a lakosság jelentős többsége meg van elégedve.  
Az ülésen szó volt a kintlévőségekről. Látható, hogy a behajtási tevékenység során a 
kintlévőséget sikerült csökkenteni 4.515.359,- Ft-al. A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy 
a Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2012. január 31-el le fog járni.  
A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a testület felé.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
elfogadásra javasol a testület felé. 
Az ülésen szó volt a kintlévőségekről, valamint arról is, hogy fel kellene szólítani a lakosokat, 
hogy rendezzék tartozásukat, majd azt követően alkalmazni a szankciót.  
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Elmondja, hogy a lakosság elégedettséget mutat a szolgáltatással kapcsolatban.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottsági elnököknek az elmondottakat.  
A polgármester tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Tappe Kft. – a korábbi évekhez 
hasonlóan – 1.560.000,- Ft összegű támogatást ajánlott fel az idei évben is a szociálisan 
rászoruló családok részére. A támogatás felosztásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
döntött és 96 családnak 50 %, 52 családnak pedig 100 % összegű támogatás odaítéléséről 
rendelkezett. 
dr. Ágoston Sándor javasolta, hogy a hátralékosok felé valamilyen kedvezményes 
rendszert léptessenek életbe.  
A polgármester megadja a szót Bondár Lajos részére.  
Bondár Lajos a Tappe Kft. műszaki igazgatója – hasonlóan járnak el most is, mint korábban, 
a hátralékos ügyfelek részére egyenlegközlő levelet küldenek, részletfizetési kedvezményt 
ajánlanak fel. Elmondja, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel azon ügyfelek átadásra kerülnek 
a behajtás tekintetében. Megjegyzi, hogy a részletfizetési kedvezménnyel nagyon kevesen 
éltek. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – elmondja, hogy valóban nagy a kintlévőség a Kft. félé. A 
képviselő elmondja azt, hogy azon lakosok közül többen, akik tartoznak a Kft. felé nem 
tesznek ki szemetet. Úgy gondolják azért a szolgáltatásért, amit nem végeztetnek el nem is 
fizetnek. Sokan nem tudják azt, hogy a hulladékelszállítás kötelező közszolgáltatás, azért 
fizetni kell, ha tesznek ki szemetet, ha nem.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy 2001. évtől ez a szolgáltatás kötelezően 
igénybeveendő.  
Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – már elhangzott, hogy a Tappe Kft. 10 évre kötött szerződése le fog 
járni. 
Megjegyzi, hogy olyan szerződést kell készíteni, amely a valóságnak megfelelő, senkit sem 
lehet kötelezni arra, hogy minden hétén megteljen a kukája.   
Véleménye szerint lehetséges megoldás lenne az alapdíj, vagy rendelkezésre állási díj 
meghatározása. Igazságosabb szolgáltatást kell végezni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselő-testületnek kell másképpen megalkotni 
az önkormányzati rendeletet, hiszen a szolgáltató az önkormányzati rendeletben foglaltakat 
hajtja végre.  
Elmondja, hogy hamarosan sor kerül a szolgáltató kiválasztására, és azt követően az 
önkormányzati rendelet megalkotására, ott kell megtalálni a jó megoldást. 
Meglátása, hogy az alapdíjból is lesz kintlévőség. 
A polgármester megadja a szót Bondár Lajos részére.  
Bondár Lajos a Tappe Kft. műszaki igazgatója – elmondja, hogy a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény átdolgozás alatt van, a szakmával egyeztetések történnek. 
Bíznak benne, hogy születnek olyan rendelkezések, amelyekkel a felmerült problémákat 
tudják kezelni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a Tappe Kft. műszaki igazgatójának az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Tappe Kft. által végzett szervezett szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló tájékoztatót és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
 322/2011.(IX.29.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tappe Szállítási és 
Feldolgozó Kft-nek a 2010. évre vonatkozó szervezett hulladékszállításról szóló 
tájékoztatóját és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentését jóváhagyólag 
elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(A Tappe Kft. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 
A polgármester elmondja, hogy a tájékoztatót Gyuricza Máté készítette. Megkérdezi, hogy a 
leírtakat szóban kívánja-e kiegészíteni?  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a környezet élhetőségét az egyes 
környezeti elemek alapvető - a levegő minősége, a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj 
állapota, a hulladékok kezelésének módja, a zajvédelmi helyzet, a zöldfelületek, a természeti 
értékeink állapota - minőségi értékei határozzák meg.  
A beszámoló készítése során megállapíthatók pozitív és negatív irányok is. Pozitívum pl., 
hogy tovább tudták fejleszteni a belvízelvezető struktúrát, a lakosság környezettudatos 
magatartása folyamatosan javul, ami megmutatkozik a szelektívgyűjtésben.  
Az ügyintéző negatívumként említi a külterületi csatornák állapotát. 
Elmondja, hogy a földgáz árának jelentős mértékű áremelkedése a háztartások tüzelési 
szakásainak megváltozásához vezetett, ennek hatása a levegőben észlelhető és jelzés is 
érkezik emiatt a hivatalhoz. Negatívum az illegális hulladékelhagyás is. 
Röviden szól azon allergén növényekről, amelyek a levegőszennyeződést okozzák.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 
Az ülésen szó volt a külterületen lévő vizek szennyezettségéről, ami miatt a településről a 
csapadékvíz nem tud kifolyni. Szó volt arról is, hogy az építési törmeléket nem megfelelő 
helyen helyezik el a lakosok. 
Az ülésen Kiss Károly képviselő felvetette, hogy a mérgező hulladékok szelektív gyűjtését is 
meg kellene oldani valamilyen módon. 
Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a hulladékokat a megfelelő gyűjtési technológia szerint 
helyezzék el.   
Ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester elmondja elhangzott az, hogy a szemléleten mindenképpen változtatni 
kellene. 
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Elmondja, hogy az újrahasznosítható építési törmelék elhelyezésére van lehetőség a 
településen, de ezzel a lehetőséggel nem mindenki él.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy Lengyel László műszaki ügyintéző a Dévaványai Hírlapban 
tájékoztatta a lakosságot, hogy a téglagyár területén ingyenesen milyen építési hulladék 
elhelyezésére van lehetőség.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 323/2011.(IX.29.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Környezetvédelmi 
Helyzetéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
 
(Dévaványa Város Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. 
A polgármester elmondja, hogy Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető állította 
össze a tájékoztatót, amely a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság

A polgármester megadja a szót az irodavezető számára, amennyiben kívánja kiegészíteni az 
írásbeli tájékoztatót akkor, azt tegye meg.  

 
által megtárgyalásra került. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – a bizottsági ülésen is elmondta, hogy az 
anyag pénzforgalomi szempontból a 2011. június 30-i állapotot mutatja.  
Az irodavezető elmondja, hogy az első félévben teljesült bevétel fő összege a B-Ö jelű 
táblázatban látható, amely 1.164.764 eFt, ebből a költségvetési bevételek 778.488 eFt, a 
finanszírozási bevétel 79.592 eFt, pénzforgalom nélküli bevételek pedig 306.684 eFt. Az 
eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesült pénzforgalmi bevétel 41,12 %-ot, a módosított 
előirányzathoz viszonyítva pedig 44,29 %-ot jelent.  
A mindösszesen teljesült bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 53,52 %-ot, a 
módosított előirányzathoz viszonyítva pedig 51,91 %-ot jelent, ami a jóváhagyott 
pénzmaradvány igénybevételével alakult így.  
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A K-Ö jelű táblázatban teljesített költségvetési kiadás 731.938 eFt, ami az eredeti 
előirányzathoz viszonyítva 34,07 %-os teljesítést jelent, a módosított előirányzathoz 
viszonyítva pedig 33,03 %-ot.  
A költségvetési kiadáson túl a teljesített finanszírozási kiadás 13.913 eFt, ami hiteltörlesztést 
tartalmazza.  
Fenti tételek mutatják mindösszesen a kiadások adatait, a teljesített adat 745.851 eFt, ami a 
módosított előirányzat 33,24 %-a.   
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos, ez a kiadás 
jól tervezhető volt.  
Az alulteljesítés okai a dologi és a felhalmozási kiadások között keresendők, hiszen a 
kiadások összetételből adódóan van olyan kiadás ahol nem rendszeres ütemben kerül 
felhasználásra, például egy készletbeszerzés egyszeri kiadás, vagy a felhalmozási kiadások is 
ilyenek, ez esetekben a teljesítés eltérő a féléves 50 %-hoz viszonyítottan.  Ezekre a kiadási 
előirányzat teljesített adatainál visszatérek.  
Az egyéb kiadások közül az önkormányzat által folyósított ellátások ugyan havi 
rendszerességgel kerülnek kifizetésre, de annak összegei változóak, ezért nem 50 % az sem.  
A tartalékok előirányzat csak sorok közötti átcsoportosítást jelent, a Képviselő-testület 
döntése alapján, így ott teljesített adat nincs.  
A fejlesztési kiadások teljesített adata a szerződésben vállalt pénzügyi ütemezés szerint 
történik a teljesítésigazolás alapján. 
Az irodavezető elmondja, hogy a bevétel időarányosan teljesült, az eredményt szépíti a 
jóváhagyott pénzmaradvány, amelynek igénybevételéről döntött a képviselő-testület.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani az írásos tájékoztatóhoz.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a teljesített bevétel 1.164.764 eFt, amelynél a költségvetési 
bevétel maradt el az időarányostól, az összes bevétel időarányosan teljesült.    
Elmondja, hogy 306.684 eFt az igénybe vett pénzmaradvány, amely feladattal terhelt. A 
finanszírozási bevétel, amely értékpapír eladásból származik – a befektetett eszközöknél 
szerepel – 79.592 eFt. A tényleges költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 32.637 eFt.  
A polgármester elmondja, hogy a kiadások alulteljesítést mutatnak, amelynek oka, hogy a 
beruházási kiadások később jelentkeznek.   
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testült felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
elfogadásra javasol a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a 2011. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót 1.164.764 
eFt teljesített bevétellel, 745.851 e Ft teljesített kiadással kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:  
324/2011.(IX.29.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés első féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót  
 1.164.764 e Ft  teljesített bevétellel 
 745.851 e Ft  teljesített kiadással elfogadja. 
 
A teljesített bevételből, 
2010. évi igénybe vett pénzmaradvány, feladattal terhelt  306.684 e Ft, 
Finanszírozási bevételek  79.592 e Ft, 
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege  32.637 e Ft.  

 
Az első félév gazdálkodási tapasztalatait a második félév gazdálkodása során a 
lehetőségekhez képest hasznosítani kell.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
(A 2011. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló megvitatása.  
A polgármester elmondja, hogy a beszámolót Balogh Csilla jegyző készítette. Megadja a szót 
részére, ha van szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz, akkor azt tegye meg.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a beszámolót hasonló szerkezetben készítették el, 
mint az előző évben is tették. 
A beszámolóban részletesen bemutatják az egyes adónemeket, illetve az egyes adónemekből 
az önkormányzat számára befolyó bevételeket.  
A beszámolóban szereplő táblázatban részletesen láthatóak a befolyó bevételek, a tervezett év 
eleji adatokhoz képest, illetve a kivetési számadatokhoz képest.  
Az iparűzési adóval kapcsolatban a jegyző elmondja, hogy a tervezés év elején óvatos volt, 
aminek oka az, hogy a legnagyobb adófizető a vállalkozás 2009. évben az adófeltöltéskor 
több mint 40 millió forintot töltött fel, az elmúlt évben pedig nem volt feltöltés. Megjegyzi, 
hogy ilyen körülmények között ennek az adónemnek a megtervezése nem könnyű feladat.  
Elmondja, hogy az iparűzési adónál 80 millió forint bevételt terveztek. A június 30-ai 
bevallási időszakot követően látható, hogy az összes kivetés 125,9 millió forint.  
A jegyző elmondja, a beszámolóban kördiagramon ábrázolták, hogy az iparűzési adó milyen 
módon folyik be, milyen vállalkozások fizetik meg, kis-, közepes és nagyvállalkozások 
milyen mértékben alakítják azt.    
Fontosnak tartja a 10. oldal alján található bekezdést, amely a következőképpen szól 
 
„2011. évi előlegfizetési adatok alapján az adózói kör 81 %-nak az éves adókötelezettsége 
nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot, ezen belül is 36 %-nak az éves adófizetési kötelezettsége 
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nem több 10.000,- Ft-nál. 14 társaság fizetett 1 millió Ft-nál nagyobb összegű helyi iparűzési 
adót. Gazdasági súlyuk meghatározó, hiszen az adó 78 %-a tőlük folyik be.” 
A jegyző elmondja, a második diagramom látható, hogy a legnagyobb adófizető a vállalkozás 
az iparűzési adó 43,73 %-át fizeti meg.  
Az adótartozások behajtásával kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság ülésén kérdésként merült 
fel, hogy a beszámolóban szereplő adatok éves adatok, vagy pedig több év felhalmozott 
adatait tartalmazzák.  
A bizottsági ülésen elmondta, hogy nem egy év adatairól van szó, hanem elévülési időn belül 
halmozott adatokat tartalmaz a beszámoló.  
Elmondja, hogy a magánszemélyek kommunális adójánál szereplő tartozás 620 fő 
felhalmozott tartozását jelenti. Felmerült az ülésen az is, hogy a hátralékosok közül hány fő 
részesül lakásfenntartási támogatásban. Konkrét adatot arra vonatkozóan nem tud mondani, 
hogy hány fő részesült a hátralékosok közül lakásfenntartási támogatásban.  
A jegyző elmondja, hogy az elmúlt évben a lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelmek 
száma nem haladta meg a negyvenet. A szeptember 1-i jogszabály módosítás következtében a 
már benyújtott kérelmek száma 121, ami még emelkedni fog. A kettő között nincs jogszabályi 
összefüggés, dr. Ágoston képviselő ennek az erkölcsi oldalát próbálta elemezni.  
A jegyző elmondja ismert dolog, hogy a helyi adóztatásnak a jövőben még nagyobb szerepe 
lesz, mint jelenleg van. Az önkormányzatoknak az önként vállalt feladataik teljesítéséhez 
szükséges forrást a helyi adóztatás útján kell megteremteniük. Ahogyan lehetett olvasni az 
újságokban a helyi adók fajtáinak és mértékének csak a fantázia fog határt szabni.  
Elmondja, hogy a jogszabályi változásokat követően is figyelembe kell venni a település 
adózóinak teherbíró képességét. 
A jövő évi adómértékekkel kapcsolatban a novemberi testületi ülésre fognak előterjesztést 
készíteni.  
Úgy gondolja, hogy a beszámolóban próbáltak rávilágítani minden olyan fontos dologra, amit 
a helyi adóztatással kapcsolatban szükséges bemutatni a képviselő-testületnek.  
A felmerülő kérdésekre szívesen választ adnak.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testült felé.  
A jegyző a bizottsági ülésen jelenlévőket is részletesen tájékoztatta a beszámolóban 
foglaltakról, a felmerült kérdésekre választ adott, amit az előzőekben elmondott és azt most 
nem kívánja megismételni.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja a beszámolóban látható, hogy az összes kivetett iparűzési adó 
összege 125.942.000,- Ft, amelyből fél évig esedékes 92.243.000,- Ft, 2011. június 30-ig 
41.215.000,- Ft került befizetésre.  
Elmondja, hogy a tervezetthez viszonyítva a teljesítés jónak mondható, a kivetéshez már nem 
igazán mondható jónak.  
Megjegyzi, hogy a legnagyobb adófizetőnek még az idei évben sem lesz feltöltési 
kötelezettsége.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a beszámolót, amelyet 
elfogadásra javasol a testület felé. 
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Felhívja a figyelmet arra, hogy az adózás is állampolgári kötelezettség. A városnak vannak 
kiadásai, amelyhez nélkülözhetetlen az adóbevétel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja az adóhatósági tevékenységről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

                                          
Határozat:  
325/2011.(IX.29.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatósági tevékenységről 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület megköszöni az adóhatósági területen dolgozók munkáját.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
(Az adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
 

6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatali tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalása.  
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, az volt a céljuk, hogy az önkormányzati ciklus első évében 
egy átfogó jellegű beszámolót készítsenek. Úgy gondolja, hogy a beszámoló átfogó jellege 
miatt lett 92 oldal, amelyet dr. Ágoston Sándor a bizottsági ülésen nagydolgozatnak nevezett.  
A bizottsági ülésen elmondta, hogy maradnak a hagyományoknál és az elkövetkezendő 
időszakban, részterületekre bontva, a hivatal egy-egy szervezeti egységére vonatkozóan 
készítik el a beszámolókat.    
A jegyző szükségesnek tartja azt, hogy egy adott ciklusban készüljön egy olyan beszámoló, 
amely magában foglalja az összes szervezeti egységet.  
Röviden szól a beszámolóban foglaltakról. 
Elmondja, hogy a beszámoló első része tartalmazza a hivatal szervezeti felépítését, a hivatal 
emberi erőforrás helyzetét, a továbbképzéseket, a hivatalnál végzett ellenőrzések eredményeit, 
az ügyiratkezeléssel, ügyiratforgalommal kapcsolatos adatokat.  
Az ügyiratforgalommal kapcsolatban a bizottsági ülésen elmondta, hogy a beszámolóban 
26.678 iktatott ügyirat szerepel, ami a valóságban jóval több. Számos olyan ügyirat van, 
amely nem kerül iktatásra az ügyiratkezelési szabályzatban foglaltak értelmében pl. a 
képviselő-testületi ülésre készült beszámolók, az anyakönyvvezetők által kiállított anyakönyvi 
kivonatok, az adóiroda által minden adózó számára megküldött adó egyenlegközlő levelek, 
amelyek 4-5.000 db-ra tehetők. 
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Elmondja, hogy az általános részt követően szervezeti egységenként bemutatták a legfőbb 
feladatköröket. A feladatok felsorolása nem teljes körű, mivel egy polgármesteri hivatal 
feladatköre komplex.  
A beszámoló végén írt arról, hogy jelenleg egy reformfolyamat részesei, az új önkormányzati 
törvény tervezete az ősz folyamán a Parlament elé kerül, amely nagyban befolyásolja 
jövőbeni helyzetet.  
A jegyző elmondja, hogy a járási rendszer kialakítása, a járási kormányhivatalok felállítása, a 
feladat- és hatáskörök egy részének átadása teljesen új helyzetet fog teremteni a polgármesteri 
hivatal esetében is.  
A reformfolyamat jelenleg is zajlik, de a változásokról csak koncepciók szintjén rendelkeznek 
ismeretekkel. Az viszont már most is körvonalazódik, hogy a jelenlegi körzetközponti 
státuszhoz és ahhoz kapcsolódó feladatkörökhöz képest az új rendszer jelentős visszalépést 
fog jelenteni.  
Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni a beszámolót. 
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
A beszámoló terjedelmes, de csak egy ízelítőt mutat be az itt végzett feladatokról, hiszen 
annak részletes bemutatása a terjedelmet növelte volna.  
Röviden szól a túlmunkavégzésről, annak elismeréséről, díjazásáról.  
A beszámolóból is látható, hogy van jócskán teendő a hivatalban.  
A polgármester köszönetet mond a hivatal összes dolgozójának a végzett munkáért.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót köszönettel vette, amit 
egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé.  
A bizottság megállapította, hogy a hivatalban fegyelmezett, jó munkavégzés folyik, amiért 
köszönetüket fejezik ki. Elmondja, hogy a hivatali dolgozók a lakosság érdekében 
tevékenykednek.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági véleményt.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatali 
tevékenységéről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

                                   
Határozat:  
326/2011.(IX.29.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatali tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.  

 
A képviselő-testület megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a munkáját.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  
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(Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatali tevékenységéről szóló 
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten köszönti Farkas Zoltán országgyűlési képviselőt, 
Kovács Máriát Ecsegfalva polgármesterét, akik időközben érkeztek az ülésre.  
A polgármester elmondja, Farkas Zoltán jelezte, hogy szólni kíván a jelenlévőkhöz, valamint 
a tévé képernyője előtt lévő érdeklődő lakosokhoz.  
A polgármester megadja a szót az országgyűlési képviselő részére.  
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő – köszönti a testületi ülésen megjelenteket, valamint a 
televízió nyilvánosságán keresztül Dévaványai lakosait.  
Több alkalommal találkozott a képviselőkkel, a város lakosaival különböző városi 
fórumokon.  
Néhány gondolatot szól az országházában 2010/2011-es évben végzett munkáról, valamint, 
hogyan készülnek a 2011. őszi és 2012. tavaszi munkára.  
Elmondja, hogy újat nagyon nehéz mondani, hiszen a médián keresztül mindenki hozzá tud 
jutni az információkhoz.  
Az országgyűlési képviselő elmondja, hogy az ország helyzetét elsősorban a gazdasági 
körülmények határozzák meg, leginkább ennek alárendelt az országgyűlés és a parlament, 
amelynek alapján végezte az elmúlt időszakban a munkáját.  
Elmondja, hogy a legtöbb törvénymódosítás Kormány javaslatra, egyéni képviselői javaslatra 
kerül benyújtásra, illetve kezdeményezésre. Sok olyan törvény volt, amely a gazdasági 
körülmények között, az adott helyzetben változtatásra szorult, illetve szükséges volt a 
költségvetés helyzetében a kiigazításokhoz, a működőképesség fenntartásához, a GDP-hez 
viszonyított éves költségvetési hiány teljesüléséhez, valamint a feladatok ellátásának 
finanszírozáshoz szükséges bevételek előteremtsék. Az elmondottak miatt kellett néhány 
váratlan intézkedést hozni a Kormánynak.  
Az országgyűlési képviselő úgy gondolja, az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy a 
Kormány kénytelen volt élni a bankadó lehetőségével, illetve elsősorban a multinacionális 
cégeket érintő adókat bevezetni, amelyek a költségvetés működési hiányát tudták fedezni. Az 
elmondott intézkedések okoztak feszültségeket elsősorban a bankrendszerben, illetve érkezett 
támadás, kritika a kormányzati munkával kapcsolatban. Elmondja, ha ezek az intézkedések 
nem történnek meg, akkor várhatóan a 2010. évi költségvetés 7 %-os GDP-hez viszonyított 
hiányt eredményezett volna. A Kormány az Európai Unió, az Európai Bank felé vállalta a 3 
%-ot alig meghaladó költségvetési hiányt, ami azért volt fontos, ha ezek a számok nem 
teljesülnek, akkor előfordulhat, hogy az ország fizetőképessége megbillen, aminek 
következményeiről nem kíván szólni. Az elmondottaknak volt alárendelve a 2011. év 
költségvetése is.   
Fontosnak tartja elmondani, hogy nagyon keskeny az a határ, amely a mozgásteret biztosítja, 
valamint szól arról, hogy milyen intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az ország 
gazdasági helyzete javuljon, valamint a feladatokat el tudják látni, az államadóságot is tudják 
teljesíteni.  
Véleménye szerint - az ország gazdasági szempontjából - a legfajsúlyosabb döntés a 
magánnyugdíj-pénztárakkal volt kapcsolatos.  
Elmondja abban az esetben, ha a Kormány nem él ezekkel a lehetőségekkel, akkor 
előfordulhat, hogy Magyarország hasonló helyzetbe kerül, mint Görögország.  
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Az országgyűlési képviselő elmondja, hogy 2011. tavasza azért volt fontos, hiszen a 
Kormány, a Parlament Magyarország megújítását tűzte ki célul, amely az Alaptörvény 
elfogadását jelentette Magyarország számára.   
Az Alaptörvényben foglaltakról szól röviden az országgyűlési képviselő. Elmondja, hogy az 
Alaptörvény mellett az ott rögzített sarkalatos törvényekkel kell rögzíteni azokat a kérdéseket, 
amelyek működőképesség szempontjából a gazdaságosságtól, az önkormányzatiságtól, az 
idősek gondoskodásáig fontos kérdés.  
Elmondja, hogy a 2011. évi őszi ülésszak törvénykezési tervezetében 60 törvénynek a 
tervezete van beállítva, amely csak szaporodni fog.  
Röviden szól az önkormányzati törvénytervezetről, amelynek értelmében 2012. január 1-től, 
valamint 2013. január 1-től lesznek változások.  
Elmondja, hogy 24 ágazati törvény módosítása válik szükségessé.  
Elmondja, hogy az elmúlt 20 évben egyre több terhet róttak az önkormányzatokra, amelynek 
ellátásához egyre kevesebb finanszírozást nyújtottak.  
Elmondja, hogy az önkormányzati törvény még nincs elfogadva, erre vonatkozóan még csak 
tervezeteket láttak.  
Röviden szól a megyei önkormányzat feladatellátásához szükséges források biztosításáról.  
Az országgyűlési képviselő szól a beruházásokhoz biztosított uniós támogatásokról, aminél 
figyelembe kell venni azt is, hogy ebből a támogatásból származó fejlesztések hoznak e 
bevételt az adott önkormányzatok számára a működés során.    
Említést tesz arról, hogy 2012. január 1-től a működő intézmények átkerülnek a 
kormányhivatalokhoz. Nem fordulhat elő, hogy a Kormányzat az önkormányzatoknak 
feladatot ad és nem biztosít hozzá finanszírozást. Az elmondottakból is látható, hogy az Állam 
lényegesen nagyobb feladatot kíván felvállalni az eddigiektől, azokból a feladatokból, 
amelyeket most az önkormányzatok látnak el.   
Kérdés az is, hogy a közigazgatás elrendezése mit jelent a térségek átrendezésében, hogyan 
kell ehhez viszonyulni az önkormányzatoknak. Az önkormányzatiság, mint lehetőség minden 
település számára meg fog maradni.  
Az országgyűlési képviselő elmondja, hogy folyamatos kapcsolatban van a választókerület 
polgármestereivel, civilszervezeteivel. Igyekszik minél több településen, minél többször 
megjelenni, kapcsolatot építeni, ami így lesz a jövőben is, mindaddig amíg a mandátuma 
felhatalmazza erre.  
Elmondja, hogy helyt kell állnia a megyei közgyűlés elnökeként, valamint országgyűlési 
képviselőként is, amely időként nagy felelősséget és nagy terhet jelent. Meglátása, hogy a 
jövőben még nagyobb felelősség, még nagyobb teher fog jelentkezni.  
Röviden szól arról, hogy megyei szintre kerülnek a jövőben a fejlesztési döntések 
meghozatalai. Elmondja, hogy a Területfejlesztési Tanács megszűnt újra kell akkreditálni a 
szervezetet, a pályázati kiírások rendszerét. Nagyon sok feladat lesz ezzel kapcsolatba, de úgy 
gondolja pozitív eredményt hozhat az, hogy közelebb lesz a döntéshozás.  
Nagyon sok olyan téma van, amiről lehetne beszélni hosszú ideig. 
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad, ha merülnek fel olyan témákat, amelyre nem tud 
választ adni, akkor azt írásban fogja megtenni.  
Azért tevékenykednek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt mindenből a legjobbat tudják 
kihozni.  
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Várja a felmerülő kérdéseket.  
Elmondja, hogy a mai napon még tárgyalni fog az Aradi vízátvétellel kapcsolatban, azért is 
kérte a polgármestert, hogy a bejelentések előtt szólhasson.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Farkas Zoltán országgyűlési képviselőnek az 
elmondottakat.  
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A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – örömmel vette, hogy az országgyűlési képviselő a mai ülésre 
eljött.  
A képviselő első kérdése, hogy Békés megyébe miért nem jön nagy beruházás? 
Tudomása van arról, hogy Békéscsabán valósult meg egy nagy beruházás, Gyomaendrőd, 
Dévaványa, Körösladány térségében viszont nem. 
Megjegyzi, hogy az utak állapotára mindent rá lehet fogni.  
Az M 44-es útról szeretne egy rövid tájékoztatás hallani.  
A képviselő tudomása szerint a 2012. évi költségvetést a jövő héten fogják tárgyalni.  
A nyugdíjasok érdekképviseletében javasolja, hogy az emelés ne egységes legyen, húzzanak 
meg egy határt, amely felett ne legyen emelés. Javasolja, hogy a különösen alacsony 
nyugdíjakat emeljék érdemben.  
Elmondja, hogy a Szarvas-Gyomaendrőd-Kisújszállási út miért nem lehet harmadrendű út, 
jelenleg ötöd rendű.   
Megköszöni az országgyűlési képviselő azt a segítséget, amit a Gyomaendrőd-Dévaványa 
között lévő útszak felújítása érdekében tett. Megjegyzi, hogy a Dévavaványa-Kősziget közötti 
útszakasz nem került felújítása, annak állapota nagyon rossz.  
Elmondja, hogy Ecsegfalva-Kisújszállási közötti út állapota is nagyon rossz.  
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
További jó munkát kíván az országgyűlési képviselőnek.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Farkas Zoltán országgyűlési képviselő részére, 
hogy dr. Ágoston Sándor képviselő felvetésére reagáljon.  
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő – a képviselő első kérdésére elmondja, hogy valóban 
az infrastruktúra hiánya miatt nem jönnek nagy beruházók Békés megyébe. Nem minden 
esetben jelenti az infrastruktúra hiánya a beruházás elmaradását. Elmondja, volt arra példa, 
hogy mások hatékonyabban tudtak eredményt elérni. Elmondja, hogy van néhány olyan 
kezdeményezés, amely pozitív irányt mutathat.  
A megyei önkormányzatnak is voltak ezzel kapcsolatban törekvései pl. üzletember 
találkozókat szerveztek, aminek eredménye is lehetne, ha az itt lévő termelő szférának a 
kapacitása kielégítené azt az igény, amivel üzletemberek megjelentek a megyében.  
Elmondja, hogy a legyengült agráriumra épült feldolgozó ipar nem képes tőkeszegénységéből 
kitörni. 
Elmondja, a szabadidejének szinte teljes tartalékát arra fogja fordítani, hogy végigjárja Békés 
megye működő, illetve fejleszteni kívánó gazdasági társaságait. Meg kell nézni, hogy milyen 
pályázati kiírásokat kell generálni és ezekre milyen hatás várható.  
Bízik abban, hogy ebben a térségben is hamarosan fognak épülni nagyobb ipari csarnokok.  
Egyértelműen kirajzolódik, amíg az M 44-es út nem éri el Békés megyét, addig nagyon nehéz 
lesz gazdaságilag is fejlődni.  
Röviden szól a teljes szakasz tervezésének folyamatáról, annak fontosságáról.  
Elmondja, hogy az előkészítő munkálatokat 2014-ig el kell készíteni, amely 3,5-4 milliárd 
forintos összeget igényel.  
Az európai uniós forrásból szeretnék a megvalósítást véghez vinni. 
A tervekben a megvalósítás 2020-ig van tervezve.  
Az országgyűlési képviselő úgy gondolja, ha Kondoros keleti szakaszáig megépülne az út és 
elkerülné a településeket az már nagy előrelépés lenne. Az egyeztetések folyamatosak.  
Elmondja, hogy a nyugdíjak emelésére vonatkozó felvetés tekintetében tájékozódnia kell. Az 
országgyűlési képviselő elmondja, ha pontos információk lesznek a birtokában, akkor erre a 
felvetésre választ fog adni.  
Elmondja, hogy a nyugdíjszámítás módszerében várható változás a jövőben.  
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A nyugdíjak emelésével kapcsolatban még tervezetet nem látott, a Kormány felé ezt a kérés 
tolmácsolni fogja, amivel nem lesz nehéz dolga, hiszen egyetért azzal.  
Röviden szól az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti útszakasz állapotáról.  
A Közúti Igazgatóságnál kezdeményezni fogja a 4 számjegyű utak 3 számjegyűvé történő 
módosítását. Ha testületek határozatot hoznának erről, az még jobban megerősítené ezt a 
kérést.  
Elmondja, hogy Dévaványa-Gyomaendrőd közötti kritikus szakasz felújítása megtörtént, de 
még sok helyen rossz. 
A 4-5 számjegyű utakkal kapcsolatban született egy Regionális Fejlesztési Tanácsi határozat, 
amely a hiányzó szakasz felújítását eredményezheti. A DARFT-nál már ez megjelent, de még 
Kormányhatározat nincs róla, reményeik szerint ennek meghozatalára rövididőn belül sor 
kerül. 
Röviden ennyiben tudott reagálni dr. Ágoston Sándor által felvetettekre.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – az alvó üzemek beindításáról szeretne egy rövid tájékoztatást 
hallani, gondol itt a Gyulai Húskombinátra, a Barneválra, és a Sarkadi Cukorgyárra.  
Elmondja, hogy a lakosságot nagyon foglalkoztatja a járási hovatartozás kérdése, amiről 
szintén szeretne néhány mondatot hallani. A lakosságnak van-e beleszólása abba, hogy hová 
tartozzanak? 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő – a képviselő felvetésére elmondja, hogy a Barnevál 
és a cukorgyár nem alvó üzemek, azok felszámolt üzemek. A húskombinátban van termelés, 
az nem alvó üzem.  
Röviden szól a cukor kvótáról, valamint az ország cukorfogyasztásáról. Szeretnék elérni, 
hogy a cukorból ne kelljen behozatalra szorulni.  
Fontos, hogy a húskombinát milyen kondícióval tud hozzájutni a fejlesztéshez. Bízik abban, 
hogy eljön még az az idő, hogy az elhagyott sertéstelepek fel lesznek töltve, és 
munkahelyeket biztosítanak. Ebben motiválva van, hiszen ez egy nagy lehetőség lesz a vidék 
számára.  
Elmondja, hogy a járásokkal kapcsolatos felvetésre számított. Az országgyűlési képviselő 
látott egy térképet, amely a járások felosztását ábrázolta. Nem tudja megmondani, hogy 
milyen lehetőségek vannak azzal kapcsolatban, ha egy település nem ért egyet azzal a 
közigazgatási törvényben meghatározott járás lehatárolással.  
Ez ügyben még tájékozódnia kell.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – egy rövid tájékoztatást szeretne hallani a dévaványai középiskola 
jelenlegi és a jövőbeni várható helyzetéről. 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő – amikor úgy döntött a képviselő-testület, hogy átadja 
az iskolát működtetésre a megyei önkormányzatnak, törekednek arra, hogy a településen a 
képzés megmaradjon és színvonalas legyen. Igyekeztek, hogy azt a tartalmat, amivel az iskola 
rendelkezik meg tudják őrizni.  
Az a szándék, hogy a középiskola a kormányhivatalhoz átkerüljön. Elmondja, hogy a megye 
szakképzési rendszerét úgy alakította ki, hogy a jövőben is a hatékony feladatellátás 
szempontjából, működőképesen megmaradjon.  
A szakképzésnek lényegesen közelebb kell menni a gazdasághoz. Úgy látja, hogy 
Dévaványán a szakképzés meg fog maradni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki kérdést feltenni? 
Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Elmondja, hogy a Kormányhivatal vezetőjével egyeztettek időpontot a tekintetben, hogy el 
fog jönni Dévaványára. A megbeszélt időpontban nem tudott eljönni, azóta új időpontot nem 
jelölt meg.  
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Röviden szól a járások létrehozásáról. 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő – nem mondta el, ha a járások létrejönnek nem jelenti 
azt, hogy egyes feladatok helyben történő ellátása veszélybe kerülne. Az a cél, hogy jelentős 
visszalépés ne történjen a szolgáltatások nyújtása tekintetében.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Farkas Zoltán országgyűlési képviselőnek, hogy a mai 
ülésre eljött és tájékoztatta a jelenlévőket, valamint az érdeklődő dévaványai lakosokat.  
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő – megköszöni a lehetőséget. 
A meg nem válaszolt kérdésekre írásban reagálni fog. Minden kérdésben kész egyeztetni.   
További jó munkát kíván. 
 
 
 
 
7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az első bejelentés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, ha 
az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg. 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 
nem kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé 2.285.111 ezer forint költségvetési bevétellel, 2.321.691 
ezer forint költségvetési kiadással és 36.580 ezer forint költségvetési hiánnyal, - melyből 
36.580 ezer forint működési célú hiány -. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő – testületének 

22/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 
az  

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
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(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második bejelentésre, amely a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 21/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításával 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a képviselő-testület 2011. augusztus 
30-án megtartott rendkívüli ülésén alkotta meg a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 21/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet.  
Az irodavezető elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési 
és Felügyeleti Főosztálya részéről Sztankovics Béla törvényességi ügyintéző a Dévaványa 
önkormányzattól beérkezett jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzése során szóbeli 
észrevételként jegyezte meg, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. június 7-i zárt 
ülésének jegyzőkönyve törvénysértő határozatot tartalmazott. A fenti rendelet tartalmaz a 
jogbiztonság elvét sértő szabályozást, amely diszkrecionális jogkört teremtve úgy szabályoz, 
hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság – az átruházott jogkör alapján – jövedelemtől 
függetlenül is állapíthat meg méltányosságból átmeneti segélyt, ez a támogatást igénylők 
számára kiszámíthatatlanná teszi a támogatáshoz való jogosultságot. A döntés 
meghozatalához szükséges rendeletmódosítás tervezetét a jogbiztonság, és a kiszámíthatóság 
elvének figyelembevételével készítette el. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Tanács ez év 
áprilisában megtartott ülésén döntött arról, hogy a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény székhely szerinti település önkormányzata alkosson rendeletet az 
Intézményben megállapított térítési díjakról. A Társulási Tanács szeptember 13-án megtartott 
ülésén döntött a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának módosításáról. A döntés 
értelmében jelen rendeletmódosítás tervezetében a térítési díj összege módosításra került. 
Az önkormányzati rendelet tervezetet az elmondottakra figyelemmel készítette el az 
irodavezető. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 21/2011.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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23/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  
21/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik bejelentés megtárgyalására, amely szintén 
rendelet módosítással kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya részéről Sztankovics Béla törvényességi ügyintéző 
részéről érkezett szóbeli észrevétel Dévaványa Város Önkormányzatának az állatok tartásáról 
szóló 18/2011.(V.27.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdésére vonatkozóan.  
Az önkormányzati rendelet kifogásolt része az alábbiakat tartalmazza: 
„7. § (1) Az ebtartáshoz két lakást magába foglaló ingatlannál az ott lakók egyetértése, több 
lakás esetén az ott lakók többségének hozzájárulása szükséges.” 
A törvényességi ügyintéző észrevételében leírja, hogy a fent említett szabályozás túlságosan 
széleskörű hozzájárulástól teszi függővé a kutya tartását több lakást magába foglaló 
lakóingatlan esetén, ami sérti az Alkotmány 13. § (1) bekezdését, ugyanis aránytalanul 
korlátozza a zavartalan lakáshasználathoz való jogot.  
Erre vonatkozóan döntést az Alkotmánybíróság 79/2006.(XII.20.) AB. határozatában hozott.  
Ennek megfelelően kéri az önkormányzati rendelet módosítását.  
A mellékelt rendelettervezetben a 7. § (1) bekezdésében található szabályozás hatályon kívül 
helyezésére tesz javaslatot a jegyző.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az állatok tartásáról szóló 18/2011.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításával 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
24/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletét 
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az állatok tartásáról szóló 18/2011.(V.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a települési 
szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás szervezésével kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, a mai ülésen már volt szó arról, hogy a Tappe 
Kft. szerződése 2012. január 31-el lejár, el kell gondolkodni azon hogyan oldják meg azt 
követően a szilárdhulladék kezelését.  
Az ügyintéző elmondja, hogy a sajtóforrásokból értesültek arról, hogy a kormányzat állami 
kézbe kívánja venni a hulladékgazdálkodás irányítását ezzel összhangban maximalizálni 
kívánja   a szemétszállítás rezsi költségeit, továbbá tervezi a magánszféra tevékenységének 
kiszorítását a települési hulladékok piacáról. Ezzel kapcsolatos részletes információk nem 
kerültek eddig napvilágra – annyit lehet tudni, hogy a koncepciónak november végéig kell 
elkészülni – így csak találgatni lehet az átszervezés következményeiről. 
Javaslatként hangzott el, hogy tekintsék át a lehetőségeket a jövőre vonatkozóan annak 
érdekében, hogy ne kössenek 10 évre szóló szerződést. A lehetőségeknél figyelembe kell 
venni, hogy a közszolgáltatás díja a lakosság számára kedvezően alakuljon.   
Az ügyintéző elmondja, hogy az önkormányzat jelenlegi jogszabályok szerint a szolgáltatás 
ellátására közbeszerzési eljárást folytathat le, dönthet úgy is, hogy települési társulást hoz 
létre, ebben az esetben kikerülheti a közbeszerzési eljárás lefolytatását, megállapodást köthet 
saját szervezetével. Ebben az esetben a szolgáltatás feltételeit az önkormányzat saját maga 
határozza meg.  
Az ügyintéző elmondja, hogy a megyében több település (Szeghalom, Medgyesegyháza, 
Csorvás, Mezőberény, Füzesgyarmat, Ecsegfalva) döntött úgy az utóbbi időszakban, hogy 
nem vállalja a közbeszerzés árkockázatait és inkább beléptek a Békés Manifeszt Nonprofit 
Közhasznú Kft-be.  A Békés Manifeszt Nonprofit Közhasznú Kft. egy önkormányzati 
társulás, saját maga döntött a szolgáltatási díjak megállapításáról, illetve a szolgáltatás 
módjának végrehajtásáról. 
Elmondja, hogy a Békés Manifeszt Nonprofit Közhasznú Kft. részéről már ez ügyben érkezett 
megkeresés az önkormányzathoz. Gyomaendrődről szóbeli megkeresés volt, amelynek 
részleteit még nem ismerik.  
Elmondja, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és kialakították véleményüket.  
Elmondja, hogy a közszolgáltatások díját alapvetően a lerakói díjak határozzák meg. 
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy Dévaványához a legközelebbi lerakó Gyomaendrődön 
található, Kétpó, Berettyóújfalu, Békéscsaba már jelentős távolságra van a településtől. 
Elmondja még volt szó saját önkormányzati gazdasági társaság létrehozásáról, amelynek 
felmérték költségigényét, aminél a társaságon belüli eszközpark létrehozásának költségigénye 
kb. 40 millió forint (járműpark, gyűjtőedényzet beszerzése). Elmondja még, hogy bérlet vagy 
lízing esetén kisebb befektetéssel is indítható a társaság. Megjegyzi, hogy a költség csak a 
hulladékkezelésre vonatkozik, egy társaságnak más jellegű költségigénye is van.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, hogy önkormányzati társaság létrehozásában akkor tudnak 
gondolkodni, ha annak megteremtik a forrásait. Megjegyzi, hogy forrást erre a célra 
vagyonértékesítésből tudnak csak biztosítani. A társaság nemcsak a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos tevékenységet végezné, el tudná végezni a helyi karbantartásokat, részt tudna 
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venni helyi beruházásokban. A szervezetnek hatékonyabban, költségtakarékosabban kell 
elvégezni a feladatokat, mint a piaci ár, egyébként nincs értelme létrehozni.     
Bízik benne, hogy a szolgáltatás elvégzésére találnak megfelelő partnert. 
Javasolja, hogy hallgassák meg a bizottsági véleményeket és azok ismeretében hozzanak 
döntést.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Az 
előterjesztésben három alternatíva szerepel, amelyek a következők: 

- közbeszerzés kiírása, 
- önkormányzati társaság létrehozása, 
- belépés önkormányzatok tulajdonát képező társaságba. 

A bizottság a közbeszerzés kiírását nem támogatja, az önkormányzati társaság létrehozását a 
magas költségek miatt nem látja megvalósíthatónak. 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a harmadik alternatívát, amely belépés 
önkormányzatok tulajdonát képező társaságba. Javaslat volt, hogy több ajánlat megismerését 
követően hoznak döntést.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén foglalkozott ülésén a témával. Javaslatként 
hangzott el, hogy készüljön önkormányzati gazdasági társaság létrehozásával kapcsolatos 
alternatíva, az mit tud nyújtani. 
Javaslat volt még az ülésen az is, hogy  várják meg az ajánlatokat az önkormányzatok 
tulajdonát képező társaságba történő belépéssel kapcsolatban és azok ismeretében hozzanak 
döntést.  
Röviden ennyiben kívánta elmondani az ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester röviden szól a Békés Manifeszt Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatási 
díjairól, amely magasabb, mint a Tappe Kft. által alkalmazott szolgáltatási díj. Ecsegfalva 
polgármestere elmondta, hogy a településükön 80 literes edényzet van és a szolgáltatási díj 
így 4.139,- Ft/negyedév. Dévaványán 120 literes az edényezet és a szolgáltatási díj 3.900,- 
Ft/negyedév. A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Békés Manifeszt Kft. 10 %-os 
mértékű szolgáltatási díj emelést tervez. Megjegyzi, hogy másik érdeklődő szolgáltató díja 
3.170,- Ft, amely 10 %-os emelés esetén is jobb, mint az előző. Tehát várják az ajánlatokat.  
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a Bio-Sales Bt. 16 főt foglalkoztat a 
szelektívhulladék válogatása kapcsán. Az alpolgármester elmondja, hogy a Bio-Sales Bt. egy 
koncepciót kíván letenni, amely esetleges önkormányzati gazdasági társulás létrehozása 
esetén az eszközparkjával, valamint egyéb költségek felvállalása mellett folyamatos munkát 
biztosítana a 16 fő számára. 
Részletekbe nem kíván belebocsátkozni, de arról említést tesz arról, hogy a tulajdonos 
elmondása szerint díjcsökkentési javaslata lesz az első évre vonatkozóan, valamint számos 
kedvező lehetőséget ajánl fel.  
Az alpolgármester javaslata, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében hozzon döntést a 
képviselő testület.  
Megjegyzi, hogy a Békés Manifeszt Nonprofit Közhasznú Kft-hez való csatlakozás 
lehetősége mindig nyitva áll.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Novák Imre alpolgármesternek az elmondottakat. 
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A polgármester elmondja, hogy a Békés Manifeszt Nonprofit Közhasznú Kft. által 
beterjesztett anyag nem ajánlat, hanem a Kft. működését mutatja be.  
A polgármester elmondja, hogy a bizottságok részéről két féle javaslat született, amely a 
következő:   

- önkormányzati társaság létrehozása, 
- belépés önkormányzatok tulajdonát képező társaságba. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy vizsgálják tovább az önkormányzati társaság létrehozásának 
lehetőségét, valamint önkormányzatok tulajdonát képező társaságba történő belépés 
lehetőségét kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.  
 
 

Határozat:  
327/2011.(IX.29.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt a települési szilárd 
hulladék kezelési közszolgáltatás szervezésével kapcsolatban, hogy továbbvizsgálja 
az önkormányzati társaság létrehozásának, valamint önkormányzatok tulajdonát 
képező társaságba történő belépés lehetőségét. 
A képviselő-testület a települési szilárd hulladék kezeléssel kapcsolatban döntését a 
lehetőségek ismeretében hozza meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
Határidő:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely Szeghalom 
Város Hulladékgazdálkodási Tervével kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy Szeghalom Város Önkormányzata 
elkészítette a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) és (3) 
bekezdéseiben előírt települési Hulladékgazdálkodási Tervét (HHT). A települési 
hulladékgazdálkodási tervet önkormányzati rendeletben kell kihirdetni, a közigazgatásilag 
szomszédos település a rendelet tervezetét tájékoztatás céljából megküldte. 
Fenti hivatkozott törvény 24. § (2) bekezdése előírja: A települési önkormányzat 
hulladékgazdálkodási tárgyú intézkedéseinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel 
érintett más települési önkormányzatoknak tájékoztatásul meg kell küldeni. 
Az ügyintéző elmondja, hogy az ERBO-PLAN Kft. 23/2011. tervszámon készített Szeghalom 
város hulladékgazdálkodási tervében meghatározott intézkedések Dévaványa település rövid 
és hosszú távú hulladékgazdálkodási érdekeit nem sérti. A tervezett beruházások és 
intézkedések környezetvédelmi szempontból veszélyforrást nem jelentenek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat.  
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A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
328/2011.(IX.29.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szeghalom 
Város Önkormányzatának az ERBO-PLAN Kft. 23/2011. tervszámon készített 
”Szeghalom város hulladékgazdálkodási terve” - dokumentációban meghatározott 
intézkedések Dévaványa település rövid és hosszú távú hulladékgazdálkodási 
érdekeit nem sérti. A tervezett beruházások és intézkedések környezetvédelmi 
szempontból veszélyforrást nem jelentenek, az erről szóló tájékoztatást tudomásul 
veszi. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté műszaki előadó 
Határidő:  azonnal 
 

(Szeghalom Város Hulladékgazdálkodási terve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Gyuricza Máté 
műszaki ügyintéző terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
elkészítette a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 14/2001.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet tervezetét, amelyet tájékoztatásul megküldött az önkormányzat részére.  
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdése előírja: A 
települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos 
és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak tájékoztatásul meg kell 
küldeni. 
A település hulladékgazdálkodási rendeletének módosításáról szóló tervezet szerinti 
intézkedései Dévaványa település rövid és hosszú távú hulladékgazdálkodási érdekeit nem 
sérti. A tervezett változtatások Dévaványa településre környezetvédelmi szempontból 
kockázatot nem jelentenek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
329/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001.(III.31.) 
önkormányzati rendelet” módosításáról szóló rendelete tervezetének intézkedései 
Dévaványa település rövid és hosszú távú hulladékgazdálkodási érdekeit nem sérti, a 
tervezett beruházások környezetvédelmi szempontból veszélyforrást nem jelentenek, 
az erről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté műszaki előadó 
Határidő:  azonnal 

 
(Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001.(III.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szűcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezető terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető elmondja, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat által benyújtott, elbírált pályázat 79.761.536,- Ft összegű támogatást nyert a 
KEOP – 4.2.0/B/09 – 2010 – 0055 – „Biobrikettáló üzem létesítése Dévaványa Városi 
Önkormányzat számára” címmel, melynek támogatásával lehetőség nyílik a Biobrikettáló 
üzem megépítésére.  A fejlesztési cél megvalósításához a 2011. évi költségvetésbe szabad 
előirányzat nincs. Az augusztusi rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület a fejlesztési 
hitel felvételéről. Ahhoz, hogy a Biobrikettáló üzem megvalósuljon 53.174.000,- Ft 
hitelfelvétel szükséges.  
A hitelfolyósítás az MFB által refinanszírozott „Sikeres Magyarországért Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében részvevő hitelintézetek körében lehetséges. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a rendelet 88. § (2) bekezdése 
értelmében: 
 „A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának 
(hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és 
kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.” 
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A 2011. évi költségvetés tervezése során Dévaványa Város Önkormányzat adósságot 
keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 37.932 e Ft.  Ez azt jelenti, hogy a 
korrigált saját folyó bevétel, melynek meghatározásakor figyelembe kell venni a rövidlejáratú 
kötelezettségeket, így az 1 évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsönt, hitelt, továbbá a 
több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összegét, vagyis 
kötelezettségvállalás mindig az adott költségvetési évre vonatkozik, az adott évre jutó tőke-és 
kamattörlesztési kötelezettség vehető figyelembe.  
Az elmondottakból következik, hogy a hitelfelvétel esetén ebben a költségvetési évben csak 
kamattörlesztés jelentkezik, tehát számításaik azt igazolják, hogy az adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalás összhangban van az önkormányzati törvény említett rendelkezésével.   
A közbeszerzési törvény értelmében a pénzügyi szolgáltatások főszabály szerint a törvény 
tárgyi hatálya alá tartoznak, amelyek megvalósítására az ajánlatkérőknek az általános 
szabályok szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk.  
A hitelfelvétel esetén is azt, hogy a közbeszerzési eljárás típusa mi legyen, azt az értékhatár 
dönti el.  Ebben a körben a tőketartozás visszafizetése nem tartozik az ellenszolgáltatás 
fogalmi körébe, így annak összegét a beszerzés becsült értékének megállapítása során nem 
kell figyelembe venni, csak az ajánlatkérő által fizetendő kamatot, rendelkezésre tartási 
jutalékot, hitelfolyósítási, hitelbírálati, projektvizsgálati díjat.   
Az értékhatár számításnál fenti hitelösszeg járulékos költségeire vonatkozóan lehetővé válik, 
hogy az eljárás típusa tárgyalásos eljárás legyen, így minimum három pénzintézettől kell kérni 
ajánlatot.  
Az ajánlatkérés szempontjából az alábbi pénzintézeteket javasolják: 

1. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 31. 

2. K&H Bank Zrt. 
Székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 
Levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest 

3. MKB Bank Zrt. 
Székhely: 1056 Budapest, Váci út 38 
Postacím: Budapest, H-1821 

4. OTP Bank Zrt. 
Székhely: Budapest 1051 Nádor út 16. 

5. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet. 
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban felsorolt 
pénzintézetektől kérjenek ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:  
330/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KEOP – 
4.2.0/B/09 – 2010 – 0055 – „Biobrikettáló üzem létesítése Dévaványa Városi 
Önkormányzat számára” című beruházás megvalósításához az önerő biztosítására 
53.174.000,- Ft összegű fejlesztési hitelfolyósítás ajánlattételére az alábbi 
hitelintézetektől kér ajánlatot, majd azokat döntéshozatal céljából a legközelebb 
tartandó testületi ülésre terjessze elő. 
 
1. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 31. 
2.  K&H Bank Zrt. 

Székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 
3. MKB Bank Zrt. 

Székhely: 1056 Budapest, Váci út 38 
Postacím: Budapest, H-1821 

4.  OTP Bank Zrt. 
Székhely: Budapest 1051 Nádor út 16. 

5.  Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet. 
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat 
döntéshozatal céljából az októberi testületi ülésre terjessze elől.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
    Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy elkészült az ajánlattételi felhívás a pénzügyi 
szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. 
A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, hogy kíván-e 
hozzászólni? 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a leírtakhoz szóbeli 
kiegészítést nem kívánt tenni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal pénzügyi szolgáltatás nyújtására 
vonatkozóan kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:  
331/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a pénzügyi 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlattételi felhívást mellékleteivel együtt.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
    Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  értelem szerint 
Melléklet:  1 db ajánlattételi felhívás 
    1 db nyilatkozat 
    1 db felolvasólap 
 

(Az ajánlattételi felhívás, a nyilatkozat és a felolvasólap a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Burainé Murányi 
Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója terjesztette a testület elé, 
amely dr. Bereczki Imre születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 
témanapok, valamint emlékkonferencia tervezete.  
Elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság véleményezte ülésén.  
A bizottsági vélemények ismertetése előtt megadja a szót az intézményvezető részére.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója – 
elmondja, hogy az esemény lebonyolításával kapcsolatban egy tervezetet terjesztett a testület 
elé, amire már több mint egy éve készülnek.  
Elmondja, hogy a tervezet három részre van bontva, amelyek a következők:  

- rendhagyó témanapok dr. Bereczki Imre születésnek 100. évfordulója alkalmából, 
amelynek tervezett időpontja 2012. február 6-9. 

- dr. Bereczki Imre öröksége – emlékkonferencia a múzeumalapító születésének 100. 
évfordulója alkalmából, amelynek időpontja 2012. február 10. (péntek) 9 óra. 
Az emlékkonferencia előadóival az intézményvezető egyeztetett. Megjegyzi, hogy a 
konferencián résztvevők vendéglátásáról gondoskodniuk kell.  

- záró rendezvény a művelődési ház nagytermében kerül megrendezésre.  
Az intézményvezető röviden ismerteti az évfordulóhoz csatlakozó programokat. 

- Múzeum bemutató film, amely már elkészült.  
- Város ismertető film 
- Képeslap sorozat készíttetése 
- Kiállítás megnyitók: 

2000 óta folyamatosan megtekinthető a Bereczki Imre Emlékszoba, az állandó 
kiállítás a tanár úrra emlékezve. Születésének 100. évfordulójára felújítják és 
kibővítik. 
A felújított állandó kiállítást, a múzeum kiállítótermében (fotók, tárgyak, digitális 
vetítés, hanganyag stb.) az emlékhét első témanapján, az első előadás keretében 
nyitják meg. 

- A Dévaványai Múzeumbarátok Köre története – kiállítás fotókból, dokumentumokból. 
- Fotókiállítás amatőr fotósok munkáiból (pályázati kiírásra). 
- Kiállítás a múzeum birtokában lévő eredeti fotókból, képeslapokból. 
- Mesterségek háza: Bereczki Imre Kossuth utcai házában (cipész, fényképész, 

kerékgyártó, kovács, kötélgyártó, szabó…) műhelyek átadása. 
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Az intézményvezető elmondja, hogy a megvalósítás anyagi helyzet és biztonságtechnika 
biztosításának függvénye. Az épület renoválására, tisztasági meszelésére, a mosdó 
működőképessé tételére kb. 200.000,- Ft szükséges. A program csak akkor valósítható meg, 
ha a biztonságtechnika megoldott. 
Röviden ennyit kívánt elmondani az intézményvezető.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Burainé Murányi Magdolnának az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az előterjesztés pénzügyi oldalával 
foglalkozott. Az előterjesztő 350.000,- Ft pénzügyi igényt jelölt meg. Elmondja, hogy a 
program 2012. februárjában valósul meg ezért úgy gondolják, hogy az előkészítő munka a 
2011. évi költségvetés tartaléka terhére valósuljon meg, a többi pedig a 2012. évi 
költségvetést terhelje.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottságuk is azon a véleményen volt, mint a Pénzügyi 
Bizottság. Az ülésen elhangzott, hogy ez egy jeles nap lesz a településen.   
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója – 
elmondja, hogy a 350.000,- Ft-os igényből, 150.000,- Ft lenne a vendéglátásra fordítva, 
200.000,- Ft pedig az épület renoválására.  
Elmondja, hogy a tárgyakat a Kossuth utcai épületbe csak akkor lehet átszállítani, ha a 
biztonságtechnikai feltételek adottak, amelynek költségét nem tudja megmondani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a biztonságtechnika megvalósítására vonatkozóan 
ajánlatokat fognak bekérni és a 2012. évi költségvetés tárgyalásakor vissza fognak rá térni.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a dr. Bereczki Imre születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő programokkal, valamint azzal, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésében az 
előkészítő munkálatokhoz szükséges 200.000,- Ft-ot biztosítsák, valamint a lebonyolításhoz 
szükséges 150.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetésbe tervezzék be kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat:  
332/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a dr. Bereczki Imre 
születésének 100. évfordulója alkalmából 2012. február 6-9-ig tervezett 
programokkal.  
A képviselő-testület az előkészítő munkálatokhoz szükséges 200.000,- Ft-ot az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.  
A dr. Bereczki Imre Öröksége Emlékkonferencia megrendezéshez szükséges 
150.000,- Ft összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatója 

Határidő:  értelem szerint  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés „Helytörténeti füzetek” 
kiadásával kapcsolatos. 
Elmondja, hogy Törőcsik Mária a Karácsonyi János Honismereti Egyesület tagja azzal a 
kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy dr. Bereczki Imre régész, néprajzkutató, 
múzeumalapító születésének 100. évfordulója alkalmából a Tanár úr által összegyűjtött 
szellemi hagyatékát olcsó, bárki által megvásárolható Helytörténeti füzetek formájában 
történő megjelentetésének, sorozatot indításának, esetleges elektronikus adathordozó (DVD) 
formájában történő közzétételének lehetőségét átgondolni szíveskedjenek. 
A beadványhoz mellékelve van mintaként egy Füzesgyarmaton megjelent helytörténeti füzet. 
A polgármester elmondja, hogy Törőcsik Mária beadványához Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető készített egy előterjesztést.  
A bizottságok ezzel a témával is foglalkoztak.  
A polgármester elsőként megadja a szót Törőcsik Mária részére.  
Törőcsik Mária a Karácsonyi János Honismereti Egyesület tagja – köszönti az ülésen 
megjelenteket.  
Elmondja, hogy közeledik dr. Bereczki Imre születésének 100. évfordulója. Reményei szerint 
nevezetes ünnepségre, megemlékezésre fog sor kerülni, amilyen nevezetes ember volt 
Bereczki Tanár Úr.  
Elmondja, hogy dr. Bereczki Imrével 16 éves korától kezdően munkakapcsolatban állt  
– gépírási munkálatokat végzett –, egészen haláláig 1997. decemberéig.  
Felajánlja, hogy segít a gépelési munkálatokban.  
Elmondja, hogy a Tanár Úr több évtizeden keresztül - egy emberként - végezte a település, az 
utókor számára a gyűjtő, az őrző, a rendező munkát. Az általa összegyűjtött anyag 
pótolhatatlan kulturális érték. 
Kérdés, hogy a jelenlévők szeretnék-e azoknak a településeknek a példáját követni (pl. 
Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Mezőkovácsháza stb.), akik fontosnak tartják a helytörténet 
ápolásán, kutatásán, megőrzésén túl mindezek közkinccsé tételét helytörténeti, néprajzi 
füzetek megjelentetésével.  
Elmondja, hogy a Karácsony János Honismereti Egyesület elnöke jónak tartja a néprajzi 
füzetek megjelentetését. Gondolkodik abban, hogy Vitéz Lipcsey Márton életútját egy ilyen 
füzetben meg kellene jelentetni.  
Kéri a testületet gondolják át, hogyan lehetne dr. Bereczki Imre születésének 100. évfordulója 
alkalmából, az általa összegyűjtött és kiadásra szánt szellemi hagyatékát olcsón, bárki által 
megvásárolható Helytörténeti füzet formájában megjelentetni, sorozatot indítani. Ehhez a 
számítógépen történő munkához ajánlja fel – foglalkozásából eredően – a gépelési munkáját.  
Bízik a képviselő-testület jó szándékú döntésében.  
Javaslata a helytörténeti füzetek megjelentetésével kapcsolatban a következők:  

- lehetne indítani „A Dévaványai Közgyűjtemény létrejöttével”, amelyre vonatkozóan a 
Tanár Úr 1987-es írása megtalálható a gyűjteményben, vagy 
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- Szügyi Dániel református lelkész életútjával, amely iratanyagot féltve őrzött kincsként 
tartotta számon. 

- Lehetne közétenni „Dévaványa Helynevei” című írását, ami már 1971-ben megjelent a 
Népművelési Intézet sokszorosításában. 

- Lehetne nevezetes családokról, népszokásokról írni, hiszen a Tanár Úr életének 
értelmét a népélet kutatásában találta meg.  

Elmondja, hogy a kiadvány megjelentetéséhez lehetőség szerint pályázati úton kellene forrást 
szerezni, mint ezt más települések is tették pl. Mezőkovácsháza.   
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Köszöni, hogy meghallgatták.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Törőcsik Máriának az elmondottakat.  
Már elmondta, hogy az ehhez tartozó előterjesztést Szarka Andrea készítette, amelyben több 
alternatívás javaslat is szerepel.  
Elmondja, hogy a Pénzügyi- és az Oktatási Bizottság is állást foglalt a témában. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja Törőcsik Mária kérése, az hogy dolgozhasson meghallgatásra talált. A 
bizottság egyhangúlag foglalt állást abban, hogy a helytörténeti gyűjtemény vezetőjének 
szakmai segítségével mihamarabb lásson munkához. 
Az előterjesztésben szerepel, a dr. Bereczki Imre összegyűjtött szellemi hagyatékának olcsó, 
bárki által megvásárolható Helytörténeti füzetek formájában történő megjelentetésének, 
sorozat indításának, esetleges elektronikus adathordozó (DVD) formájában történő 
közzétételének lehetősége, valamint az összegyűjtött és kiadásra szánt szellemi hagyatékából 
ne indítsanak kiadvány sorozatot, hanem a rendelkezésre álló anyagok Dévaványa Város 
Önkormányzat és az intézmény honlapján jelenjenek meg.  
A Pénzügyi Bizottság nem hozott döntést, először látni szeretnék a megjelentetni kívánt 
anyagot, ismerni a megjelentetés anyagi vonzatát. Az elmondottak ismeretében kívánnak 
javaslatot tenni a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottsági ülésén szintén elhangzott ahhoz, hogy támogassák a 
helytörténeti füzet megjelentetését ismerni szükséges az anyagot, valamint a megjelentetés 
anyagi vonzatát. Az anyag összeállításához szakmai felügyelet szükséges, amire szeretnék 
felkérni az intézmény vezetőjét. 
A Pénzügyi Bizottság elnöke tett említést arról, hogy több megjelentetési forma lehetséges. A 
bizottság elnökének véleménye, ha füzet formájában negyedévente, vagy félévente jelenne 
meg a kiadvány és pénzért lehetne árusítani, abban az esetben támogatni kellene. 
A bizottság javaslata, hogy az anyag megfelelő szakmai felügyelet mellett készüljön el és azt 
követően hoznak döntést. 
Elmondja, hogy a nyomdai költség az önkormányzatot fogja terhelni, ami az értékesítésből 
vissza fog folyni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi Szarka Andrea igazgatási irodavezetőt, hogy az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést kíván-e tenni?  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a leírtakhoz. 
Pap Tibor polgármester – elhangzott, hogy az intézményvezető feladata legyen a 
koordinálás, a szakmai felügyelet, valamint a segítségnyújtás a gépelési munkálatokhoz. 
A polgármester megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére.  
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Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója – 
röviden szól a sorozat indításáról. Elmondja, hogy a legutóbbi „Kincseim” sorozatnak hat 
kötete jelent meg, a legutolsó 2009-ben, amelynek költsége 220.500,- Ft volt. A kötetek 
kiadását az alapítvány finanszírozta, de jelenleg nincs pénze. Elmondja, az a tapasztalat, ha 
megjelenik egy kiadvány, akkor vásárolnak belőle, azt követően az érdeklődés csökken iránta.  
Elmondja, hogy a dr. Bereczki Imre által megírt dolgozatok szinte mindegyike be van 
gépelve, számítógépen, digitális formában megtalálható.  
Elmondja, hogy a kutatók megnézik a begépelt anyagot és abból választanak, ha más iránt 
érdeklődnek, akkor leltári szám alapján megnézik a raktárban lévő anyagot és abból 
választanak.  
Ha valaki meg tudja mondani, hogy mit jelentessenek meg, azt szívesen legépelteti. 
Megjegyzi, hogy más-más az érdeklődési körük az embereknek.  
A digitális formában történő közzétételt célszerűbbnek látja, ebben az esetben utána kell 
nézni, hogyan lehet védetté tenni. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – véleménye szerint a Dévaványai Hírlapon keresztül lehetne készíteni egy 
felmérést arra vonatkozóan, hogy a lakosokat mely téma érdekli, természetesen a témák fel 
lennének sorolva.  
Elmondja, hogy Gyomaendrődön előjegyzés alapján értékesítették a kiadványokat, így biztos, 
hogy el tudták adni, amit ebben az esetben is alkalmazni lehetne.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója – dr. 
Ágoston Sándor felvetését az előjegyzés vonatkozásában jónak tartja, igaz nagy feladat 
összegyűjteni az előfizetőket. Az intézményvezető elmondja, hogy nem a gépelési munkán 
van a hangsúly egy kiadvány megjelentetése esetében, hanem a szakmai kontrolon.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – véleménye szerint az új bevezetésétől nem kell félni. A képviselő 
úgy gondolja, hogy az önkéntes munka felajánlása dicséretre méltó, amit el kell fogadni. 
Meglátása szerint az önkormányzat tudná finanszírozni a helytörténeti füzet negyedévenkénti 
megjelentetését.  
A képviselő megjegyzi, hogy a digitális formában történő megjelentetéshez nem tud minden 
lakos hozzájutni, mivel nem rendelkezik mindenki számítógéppel.  
Véleménye, hogy ezt a munkát folytatni kell, a helytörténeti füzet megjelentetését jó ötletnek 
tartja. Elmondja, ha valaki önkéntesen vállal gépelési munkát, azt el kell fogadni.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója – már 
elmondta, hogy nagyon sok dolgozat be van gépelve. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Törőcsik Mária azt vállalta, hogy begépeli azokat a 
kézírásokat, amelyek még nincsenek számítógépen. Elhangzott, hogy a munkát folytatni kell.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője – már 
elmondta, hogy a dolgozatok be vannak gépelve, a cédulák nincsenek gépen, amihez szakma 
szükséges.  
Az intézményvezető elmondja arra, lenne szükség, hogy a gyorsírás át legyen téve szöveges 
írásra.   
Törőcsik Mária a Karácsonyi János Honismereti Egyesület tagja – elmondja, hogy dr. 
Bereczki Imre a gyűjtő, őrző munkákat elvégezte, amivel már nem kell foglalkozni. Más 
településeknek érdekében áll, hogy a településükről szóló írásokat közzétegyék.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Dévaványa erre vonatkozóan több mint 5 millió 
forintot nyert pályázaton, az ezzel kapcsolatos munka folyamatban van. Elmondja, hogy újabb 
pályázatot ezért nem adhatnak be, mivel ezen munka még be sem fejeződött.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, amit az intézményben végeznek az egy szakmai munka, amit Törőcsik 
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Mária felajánl az egy amatőrmunka. Úgy látja, hogy az intézmény a munkát nem kívánja 
átadni Törőcsik Mária részére.  
Nagyszerű kezdeményezésnek látja az önkéntes munka felajánlását, de ahhoz szükséges az 
intézményvezető kontrolja.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója – 
elmondja, vannak olyan dolgozatok, amelyeket már csak lektorálni kell. Vannak olyan 
cédulák téma szerint kiválogatva, amelyek be vannak leltározva, ahhoz szükséges a szakma, 
hogy azokból dolgozat legyen.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Törőcsik Mária nem dolgozatot kíván írni, hanem 
önkéntes munkásként a még be nem gépelt anyagokat szeretné begépelni, amiből majd 
összeáll egy kiadvány és később dönt róla a testület, hogy kívánják-e kiadni és milyen 
formában.    
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője – 
elmondja, hogy a cédulák mögött nincs feljegyzés, tehát nincs mit begépelni.  
Törőcsik Mária a Karácsonyi János Honismereti Egyesület tagja – röviden szól a 
„Kincseink” sorozat megjelentetéséről, amelyben családtörténetek szerepelnek és korábban ő 
vitt fel számítógépre. A begépelt anyagokból lett kiválasztva, ami megjelent a füzetekben. 
Végzett olyan munkát is, hogy a hangszalagon rögzítetteket leírta gyorsírással, majd 
legépelte. Most is ilyen jellegű munkavégzésre gondolt.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója – 
elmondja, hogy a „Kincseink” sorozat összeállításakor is ott volt mögötte a szakma, az 
intézményvezető lektorálta, ő tárgyalt az adatközlőkkel és ő állította össze. 
Pap Tibor polgármester – most is az lenne a feladat, hogy működjenek együtt. Tehát 
önkéntes munka felajánlás van, amit el kívánnak fogadni.  
Nyuzó Marietta képviselő – nem érti, hogy ez a téma miért került a testület elé és miért 
vitáznak már rajta hosszú ideje. A képviselő véleménye, hogy az önkéntes munka felajánlását 
az intézményvezetővel kellene megbeszélni, nem pedig a testülettel. A szakmai vezető 
irányításával kell végezni a munkát. Az önkéntes munkavállalónak azt kell végezni, amivel az 
intézményvezetője megbízza, nem azt amit ő szeretne.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a testületnek arról kell döntést hoznia, hogy a helytörténeti füzetet 
megjelentessék, vagy sem dr. Bereczki Imre születésének 100. évfordulója alkalmából és azt 
követően a munka folytatódjon tovább, a füzet negyedévente, vagy félévente megjelenjen-e, 
vagy sem.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője – köszöni a 
felajánlást, de nem érti, hogy Törőcsik Mária miért nem felé, vagy az alapítvány felé jelezte, 
hogy önkéntes munkát kíván vállalni az intézményben.  
Törőcsik Mária a Karácsonyi János Honismereti Egyesület tagja – az intézményvezető 
felvetésére elmondja, hogy már hónapokkal ezelőtt írásban jelezte az intézmény felé, hogy 
szívesen vállal önkéntes munkát, de erre választ nem kapott.  
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy a témát zárják le.  
Elhangzott a bizottságok részéről, hogy a költségek ismeretében hozzanak döntést a 
helytörténeti füzet megjelentetéséről. Tehát nem zárkóznak el a füzet kiadásától, a 2012. évi 
költségvetés tervezése során erre különíthetnek el forrást, ha lesz miből, lehetőségként merült 
fel az előfizetők gyűjtése, szponzori támogatások, vagy lehetőség szerint az önkormányzat és 
a helytörténeti gyűjtemény honlapján teszik közé a füzetet. Az elmondottakhoz sok munkára 
van szükség, amelyet az intézménynek kell elvégezni. Az önkéntes munka során pedig fontos 
az együttműködés. Az önkéntes munkára eddig is szükség volt, ez követően is szükség lesz, 
amit értékelni és hasznosítani kell.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki nem zárkózik el attól, hogy dr. Bereczki Imre régész, néprajzkutató születésének 100. 
évfordulója (2012. február 11.) alkalmából az általa összegyűjtött és kiadásra szánt szellemi 
hagyatékából készüljön kiadványsorozat kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
333/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárkózik el attól, hogy dr. 
Bereczki Imre régész, néprajzkutató születésének 100. évfordulója (2012. február 
11.) alkalmából az általa összegyűjtött és kiadásra szánt szellemi hagyatékából 
készüljön kiadványsorozat.  
 
A képviselő-testület az elkészült anyagok „Helytörténeti Füzetek” formában történő 
megjelentetéséről az összeállított anyag és a várható nyomdai kiadás költségeinek 
ismeretében hoz döntést.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatóját testület döntéséről értesítse. 

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatója 

Határidő:  értelem szerint  
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely kapcsolódik 
az előző témához.  
Eelmondja, hogy Kiss Károly képviselő, a Karácsonyi János Honismereti Egyesület tagja 
javaslatokat terjeszt a Képviselő-testület elé megtárgyalás céljából, amelyek a következők: 

• jelenjen meg a 2011. évben „Dévaványáért” kitüntetésben részesültek neve a 
Honismereti újságban. Az újság neve Honismeret Folyóirat, kiadója Honismereti 
Szövetség, szerkesztője Selmeczi Kovács Attila.  
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos levél el lett küldve. 

• kerüljön elhelyezésre egy emléktábla a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
épületének falára, dr. Bereczki Imre „múzeumlapító” emlékére, pályázati 
lehetőségeket keresve a kihelyezésre.  
A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a Kossuth u. 40. sz. alatt lévő ingatlanon 
kerüljön elhelyezésre a tábla.  

• a Kossuth u. 40. szám alatti ingatlan Bereczki Imre Emlékházzá történő átalakítása, 
• a dr. Bereczki Imre születésének 100. évfordulója alkalmából tartandó rendezvény-

sorozat megnyitásának helyszíne a Református templom legyen. A bizottsági ülésen az 
volt a javaslat, hogy a megnyitó a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben legyen.  

• közösen helyezzék el a megemlékezés virágait a dévaványai köztemetőben lévő dr. 
Bereczki Imre családi síremlékénél. 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a polgármester elmondta a bizottsági ülésen elhangzottakat, amit 
nem kíván megismételni. Az elmondottakat elfogadásra javasolják a testület felé.  
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Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért az elhangzottakkal kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
334/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Károly települési 
képviselő, a Karácsonyi János Honismereti Egyesület tagja által tett javaslatokra az 
alábbiak szerint dönt: 
 
- Jelenjen meg a 2011. évben „Dévaványáért” kitüntetésben részesültek neve a 

Honismereti Folyóirat című kiadványban – kiadója: Honismereti Szövetség, 
szerkesztője: Selmeczi Kovás Attila. 

- Kerüljön emléktábla elhelyezésre a Kossuth u. 40. sz. alatti épület falára,  dr. 
Bereczki Imre „múzeumlapító” emlékére.  

- A Kossuth u. 40. szám alatti ingatlan Bereczki Imre Emlékházzá történő 
átalakítása valósuljon meg. 

- dr. Bereczki Imre születésének 100. évfordulója alkalmából tartandó 
rendezvény-sorozat megnyitásának helyszíne a Helytörténeti Gyűjtemény 
legyen. 

- Közösen helyezzék el a megemlékezés virágait a dévaványai köztemetőben lévő 
dr. Bereczki Imre családi síremlékénél 2012. február 11-én. 

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

Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatója 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

Határidő:  értelem szerint  
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a 
nőgyógyászati járóbeteg szakellátás területi ellátási kötelezettség módosításával kapcsolatos.  
Elmondja, hogy az Országos Tisztiorvosi Hivatalától levél érkezett Gyomaendrőd Város, 
valamint Dévaványa Város Önkormányzataihoz azzal kapcsolatban, hogy Dévaványa 
lakossága nőgyógyászati területi ellátási kötelezettsége Gyomaendrődhöz tartozik.  
Elmondja, hogy Dévavnya Mezőtúrral együttműködési megállapodást kötött a dévaványai 
lakosok nőgyógyászati járóbeteg szakellátását érintően.  
Ezt hosszabb távon úgy lehet megoldani, ha a Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény 
ellátási kötelezettségébe tartozó települési önkormányzat kezdeményezi ellátási érdekből az 
érintett egészségügyi szolgáltató fenntartói/tulajdonosnál a meghatározott ellátási terület 
módosítását.    
Ez ügyben kellene döntést hozni a testületnek.  
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Az előterjesztés készítését követően érkezett meg Dr. Csellár Zsuzsanna levele, amelyben 
leírja, hogy ha a területi ellátási kötelezettség módosítását kezdeményezik, akkor a heti egy 
alkalom helyett, heti két alkalommal (hétfő, szerda) lesz rendelés.  
Gyomaendrőd, mint fenntartó részéről el lett küldve a nyilatkozat, hogy továbbra is el 
kívánják látni a feladatot. A bizottsági ülésen elmondták, hogy a mozgó szakorvosi ellátást 
kívánták beindítani, amelyre eddig nem kapták meg az engedélyt. Elmondták, ha a kihelyezett 
szakrendelésre megkapják az engedélyt, akkor a nőgyógyászati szakrendelésen túl az 
urológiai szakrendelést is szeretnék beindítani Dévaványán.  
Elmondja, hogy a mezőtúri ellátásért havonta 120.000,- Ft-ot fizetnek, míg Gyomaendrőd 
saját költségvetéséből, külön díjazás nélkül oldaná meg, a már beharangozott későbbi 
együttműködés reményében.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen jelen volt Dr. Csellár Zsuzsanna, Dr. Torma Éva, Várfi András 
Gyomaendrőd polgármestere, Gyoamendrőd jegyzője, valamint Kovács Mária Ecsegfalva 
Község polgármestere.  
A bizottsági ülésen hosszasan foglalkoztak a témával.  
A Szociális Bizottság 4:2 arányban javasolja, hogy a mezőtúri kórház lássa el továbbra is a 
nőgyógyászati szakrendelést Dévaványán.  
Elmondja, hogy a szakrendelésen több mint ötszázan jelentek meg.   
A bizottság elnöke elmondja, hogy a lakosság meg van elégedve a szakellátással.  
Javasolja, hogy a szakrendelés folytatását szavazzák meg.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a nőgyógyászati szakrendeléssel kapcsolatos költség év végéig be 
van tervezve az önkormányzat költségvetésébe, így a rendelésnek akadályát 2011. december 
31-ig nem látják.  
A bizottság a területi ellátási kötelezettség módosítását nem javasolja.  
Gyomaendrőd ajánlatát a bizottság jónak tartja, amit véleményük szerint el kell fogadni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere 
részére. 
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az elmúlt héten a Szociális Bizottság ülésén parázs vitát váltott ki a 
nőgyógyászati szakrendelés kérdése. Ecsegfalva Község Önkormányzata nevében 
nyilatkozza, hogy az önkormányzatnak az a célja, elvárása, hogy a szakrendelés továbbra is 
működjön Dévaványán. A mezőtúri szakrendelés szerdai napok történik, a gyomaendrődi 
szakrendelést pedig más napokon meg lehet oldani. 
A polgármester véleménye, hogy Gyomaendrőd felajánlását el kell fogadni.  
A lakosok el fogják dönteni, hogy melyik szakrendelést kívánják igénybe venni.  
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kovács Mária polgármesternek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy kérjék a területi ellátási kötelezettség módosítását kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem kéri a területi ellátási kötelezettség módosítását.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki elfogadja Gyomaendrőd Város Egészségügyi Intézménye, mint egészségügyi szolgáltató 
ajánlatát, mely szerint egyelőre két szakmában (nőgyógyászat és urológia) Dévaványán a 
Széchenyi u. 9. sz. alatti központi orvosi rendelőben kihelyezett telephelyként járóbeteg 
szakrendelést indít, valamint azzal, hogy Mezőtúr Városi Kórház – Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és a Dévaványa Város 
Önkormányzata között létrejött feladat ellátási szerződést továbbra is tartsák fenn, melynek 
alapján a Mezőtúr Városi Kórház és Rendelőintézet Szülészet-nőgyógyászati Osztálya 
továbbfolytathatja a 2011. május 1-től megindult kihelyezett járóbeteg szakrendelést kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat:  
335/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala megkeresésére válaszolva a 
dévaványai lakosok nőgyógyászati járóbeteg szakellátását érintően úgy dönt, hogy a 
jelenlegi területi ellátási kötelezettség megváltoztatását nem kezdeményezi.  
 
Elfogadja Gyomaendrőd Város Egészségügyi Intézménye, mint egészségügyi 
szolgáltató ajánlatát, mely szerint egyelőre két szakmában (nőgyógyászat és 
urológia) Dévaványán a Széchenyi u. 9. sz. alatti központi orvosi rendelőben 
kihelyezett telephelyként járóbeteg szakrendelést indít.  
 
A Mezőtúr Városi Kórház – Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Dévaványa Város Önkormányzata között létrejött 
feladat ellátási szerződést továbbra is fenn kívánja tartani, melynek alapján a 
Mezőtúr Városi Kórház és Rendelőintézet Szülészet-nőgyógyászati Osztálya 
továbbfolytathatja a 2011. május 1-től megindult kihelyezett járóbeteg szakrendelést. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  értelem szerint  
 

 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a méhnyakrák 
elleni védőoltással kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület döntése alapján 
Dévaványa Város Önkormányzata széleskörű programot szervezett a méhnyakrák 
megelőzésének céljából. A program célja a védőoltáshoz való hozzájutás segítése az 
Önkormányzat anyagi támogatásával egy kijelölt célcsoport részére, valamint a tájékozottság 
növelése, a preventív szemléletre való ösztönzés.  
A program keretében a 12 éves korú (1997. január 1. és 1999. december 31. között született), 
állandó dévaványai lakóhellyel rendelkező leánygyermekek védőoltással történő ellátását 
támogatta az Önkormányzat. A program keretében a 3 adagos oltási sor első adagjának 
finanszírozását önkormányzat, a második adagjának finanszírozása szülői önerőből, míg a 
harmadik adagjának finanszírozása az oltóanyagot szállító cég rézéről történt. Azon 
családoknál, ahol a szociális rászorultság indokolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
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szülői önrész megfizetéséhez az átmeneti segélyezés szabályai szerint kérelemre biztosított 
segítséget.  
Az irodavezető előterjesztésében részletes tájékoztatást ad a méhnyakrák elleni védőoltás 
programjának alakulásáról, amit most nem kíván megismételni.  
Az irodavezető elmondja, hogy a Képviselő-testület 2009. december 10-ei ülésén 
499/2009.(XII.10.) számú Kt. határozatában döntött, hogy a GlaxoSmithKline Kft-vel (1124 
Budapest, Csörsz u. 43. sz.) köt szerződést a méhnyakrák elleni védőoltáshoz szükséges 
oltóanyag (Cervarix) beszerzésére vonatkozóan. A szerződés megkötésre került, melynek 6.1 
pontja értelmébe határozott időtartamra 2011. december 31-ig hatályos. 
A GlaxoSmithKline Kft. képviselője Vencli István kiemelt vállalati kapcsolatok képviselője 
személyes megkeresésén történt egyeztetés alapján fenntartja a 2011. január 14-én kelt alábbi 
módosító ajánlatukat.  
Ajánlat: 
• részleges önkormányzati finanszírozás (2 oltást az önkormányzat, 1 oltást a szülő fizet), 
• 4 éves szerződés (Nem kötelező opció, de ajánlott több évre megkötni a szerződést, mivel 

a cég az árat addig garantálja. Természetesen amennyiben valamelyik évben nem 
igényelnek védőoltást a szülők, tehát nem rendelnek vakcinát az önkormányzat részére 
semmilyen egyéb kötelezettséggel nem jár a hosszabb időtartamú szerződés.), 

• évenként 1 korcsoport, 12 éves lányok. 
Az irodavezető ismerteti a várható költségek alakulását, amely az előterjesztésben részletesen 
le van írva.  
Elmondja, hogy  

• 1 kislány teljes oltási költsége az önkormányzat számára: 31.800,- Ft/db 
• szülői önrész: 15.900,- Ft/db 
• a védőoltás ára: bruttó 15.900,- Ft/db 

Az új ajánlat értelmében a családoknak a költsége (15.900,- Ft/db) az előző méhnyakrák elleni 
védőoltás programhoz viszonyítva csökken, az önkormányzat védőoltás költsége (31.800,-
Ft/db) ellenben nő. Azonban az előző program adatait látva elmondható, hogy volt olyan eset 
mikor az önkormányzatnak sem csupán 27.531,- Ft/db összegbe került egy oltás, hanem 
amennyiben a szülői részt is teljes egészében támogatta 55.062,- Ft-ba. Jelen konstrukció 
keretében igaz az önkormányzat költsége már magasabb összegről indul (31.800,- Ft), de 
amennyiben a szülői önrészhez is teljes támogatást szükséges nyújtani, akkor csak 47.700,-
Ft/db-ba kerül egy gyermek oltása. Ismerve a családok nehéz anyagi körülményeit várható, 
hogy idén is fordulnak kérelemmel a védőoltás költségének biztosítása érdekében a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság felé. 
Az érvényben lévő szerződés módosítása akkor válik szükségessé 2011. december 31-ig, 
amennyiben a Képviselő-testület a méhnyakrák elleni védőoltás program folytatása mellett 
dönt.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen foglalkoztak a témával, a méhnyakrák elleni védőoltás program folytatását 
egyhangúlag javasolják. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a program folytatását javasolja, valamint a szerződés 
megkötését egy évre javasolja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a méhnyakrák elleni védőoltás program folytatásával kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat:  
336/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a méhnyakrák elleni 
védőoltás programját folytatja és a GlaxoSmithKline Kft-vel (1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
sz.) megkötött szerződést a méhnyakrák elleni védőoltáshoz szükséges oltóanyag (Cervarix) 
beszerzésére vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja. 
 

 
év 

Oltóanyag 
egységára 

Lányok  
száma 

1. védőoltás 
(család) 

2. és 3. védőoltás 
(önkormányzat) 

Összesen 

2012. 
XII.31. 

15.900 Ft/ 
oltóanyag 

2000. 
évben 

született 
44 fő 

699.600,- Ft 1.399.200,-Ft 2.098.800,- Ft 

 
A képviselő-testület az oltóanyag beszerzéséhez szükséges forrást, 1.399.200,- Ft-ot az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi, 
 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert a GlaxoSmithKline Kft.-vel kösse meg a 
módosító szerződést.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő: 2011. december 31.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Babydream Kft. kérelme. 
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 
325/2009.(VII.27.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a BABYDREAM KFT-t 8.000.000,- 
Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti az önkormányzat 14/2008.(V.30.) ör. rendelete 
alapján.  
A támogatásból 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásként, 4.000.000,- Ft pedig 
visszatérítendő támogatásként illeti meg a Kft-t, amelynek visszafizetése a támogatási 
szerződés megkötésétől számított 3 év alatt történik negyedéves bontásban, minden naptári 
negyedév végén.  
A támogatási megállapodás 2009. július 30-án aláírásra került, melyben a Támogatott vállalta, 
hogy 16 fő munkavállalót Dévaványa közigazgatási területén létesített székhelyen vagy 
telephelyen, nyolcórás munkaidőben 2009. augusztus 3-tól 2012. augusztus 2-ig – új 
álláshelyet létesítve – foglalkoztat.  A vállalkozás részére a 8.000.000,- Ft támogatás 2009. 
augusztus 5-én átutalásra került.  
A Kft. a támogatásban vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének mindig időben eleget tett. A 
visszatérítendő támogatást negyedévenkénti bontásban a naptári negyedév végéig terjedő 
esedékesség melletti részletfizetéssel szintén megfizette. 
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A foglalkozatási kötelezettségének - melyben 16 fő munkavállaló foglalkozatását vállalta - 
részben tett eleget a negyedévenkénti létszámjelentésben erről adott jelentést.   
2011. május 1-től Dévaványa közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen 
foglalkoztatott létszám nem volt.  
Ez ideig a negyedéves létszámjelentés alapján a nem teljesített foglalkoztatottak létszámára és 
a visszatérítendő támogatásra vonatkozó kirótt összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével 
növelten megfizette, ellenben a megállapodásban vállalt foglalkoztatási kötelezettség 2012. 
augusztus 2-ig tart a nem teljesített hónapok száma 13 hónap. Támogatási megállapodásban 
nem teljesített kötelezettség miatt a megállapodás alapján a hátralévő időszakra visszafizetési 
kötelezettség terheli a Támogatottat.  
Az irodavezető az ügyvezetőt tájékoztatta arról, hogy a fennálló vissza nem térítendő és a 
visszatérítendő támogatást 2011. június 30-ával lejártnak tekintik és 2011. július 1 - 2012. 
augusztus 2-ig terjedő időszakra vonatkozóan 2.888.889,- Ft tőkét és 381.044,- Ft kamatot, 
összesen 3.269.333,- Ft-ot 2011. szeptember 15-ig fizessen meg. 
A kiközölt tartozást az ügyvezető elismeri, a visszafizetésére vonatkozó részletfizetési 
kérelemmel fordul a Képviselő-testület felé. 
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Az ügyvezető leírja, hogy az egyösszegű megfizetés teljesítése a cég felszámolását jelenti. A 
felajánlott ingatlan fedezetre bejegyzett jelzálogjog érvényesítése időigényes, így mindezek 
figyelembevételével azt kéri az ügyvezető, hogy a 3.269.333,- Ft tartozás visszafizetésére 
2012. december 31. napjáig szóló egyenlő negyedéves részletfizetési lehetőséget biztosítson a 
Képviselő-testület.  
A BABYDREAM Kft. kérése alapján pénzügyi ütemezésre az alábbi fizetési határidőket 
terjeszti elő az irodavezető hat negyedévre vonatkozóan: 

- az első részletfizetés határideje 2011. október 7. összege, 544.333,- Ft, 
- minden további részlet negyedév utolsó napja – így 2011. december 31., 2012. 

március 31., június 30., szeptember 30., december 31. – egyenlő részletekben 
545.000,- Ft/negyedév. 

A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy a Kft. a Kisújszállási úton telket vásárolt, amelyet 4 
éven belüli beépítési kötelezettség terhel. A bizottsági ülést követően megkereste az 
irodavezető a Kft. ügyvezetőjét, aki elmondta, hogy a négy év 2013. szeptember 23-án fog 
letelni, a beépítési szándékról még nem mondott le. A részletfizetést pedig vállalja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
Bízik benne, hogy a Kft. eleget tud tenni a fizetési kötelezettségének. Megjegyzi, hogy a 
tartozás tekintetében van jelzálog fedezet egy gyomaendrődi ingatlanon.   
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy részletfizetést engedélyezzen a 
képviselő-testület a Babydream Kft. részére a határozati javaslatban szereplő ütemezés 
szerint.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint részletfizetést engedélyezzenek a 
Babydream Kft. részére a kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:  
337/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
BABYDREAM KFT. Társas vállalkozás (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 
152., Fióktelepe: 5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2., képviseli: Szakálos Erika Mária 
ügyvezető) részére  nyújtott munkahelyteremtő támogatás címén  visszafizetendő 
3.269.333,- Ft összegre vonatkozóan  hat negyedévre szóló részletfizetést 
engedélyez. Ily módon az első részletfizetés határideje 2011. október 7. összege 
544.333,- Ft, minden további részlet megfizetésének határideje negyedév utolsó 
napja – így 2011. december 31., 2012. március 31., június 30., szeptember 30., 
december 31. – egyenlő részletekben 545.000,- Ft/negyedév. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a részletfizetési megállapodás 
megkötésével.   
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  döntést után  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Ernyes Csilla pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy pályázat benyújtására nyílik lehetőség az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi 
Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-5.1.2/A-11 kódszámú „Helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat 
keretében lehetőség van az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, 
felújítására, fejlesztésére. A pályázat előkészítésekor az önkormányzat a vízjogi létesítési 
engedély beszerzésére vonatkozóan tervezési szerződést kötött a Békés Mérnök Kft-vel a 
155/2011.(IV.19.) Kt. határozat értelmében. A tervezési dokumentáció az alábbi helyrajzi 
számokra vonatozik:  
39, 40, 41, 128, 129, 814, 825, 1468, 1767, 1892, 1983, 2031, 2086, 2174, 2177, 2179, 2180, 
2664, 2707, 2827, 2892, 2899, 2924, 2949, 3019, 3020, 3064, 3074, 3283, 3307/2, 3322, 
3391, 3421, 3439, 3501, 3571, 3857, 01644/1, 01644/19  
Az előterjesztésben felsorolásra került, az utcák megnevezése, valamint azok kiépítésének 
hossza.  
Az ülésterem falára ki van függesztve egy térkép, amelyen látható, hogy mely utcákban és 
milyen hosszban lesz lehetőség sikeres pályázat esetén az elválasztott rendszerű csapadékvíz-
elvezető hálózat kiépítésére. 
A projekt keretében az elnyerhető támogatás maximális összege 350 millió forint. A 
megvalósítandó projekthez minimálisan az elszámolható költség 10 %-ának megfelelő 
mértékű önerőt szükséges biztosítani. A projektek benyújtására 2011. május 15 – 2011. 
október 3. között van lehetőség.  
Az elkészült tervek, illetve a költségbecslések elkészültét követően megállapítható, hogy a 
beruházás teljes költsége 344.625.000,- Ft. A pályázat keretében elnyerhető támogatás 
mértéke 90 %, azaz 310.162.500,- Ft. A beruházás megvalósítása érdekében szükséges önerő 
összege 34.462.500,- Ft.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
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Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat:  
338/2011.(IX.29.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi 
és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra 
„Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán” címmel. A pályázat keretében a 
csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése valósul meg a 39, 40, 41, 128, 
129, 814, 825, 1468, 1767, 1892, 1983, 2031, 2086, 2174, 2177, 2179, 2180, 2664, 2707, 
2827, 2892, 2899, 2924, 2949, 3019, 3020, 3064, 3074, 3283, 3307/2, 3322, 3391, 3421, 
3439, 3501, 3571, 3857, 01644/1 és a 01644/19 helyrajzi számokon. 
 
A projekt összköltsége és egyben elszámolható költsége bruttó 344.625.000,- Ft, ebből az 
önrész mértéke 34.462.500,- Ft. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
          Adatok: Ft-ban 
Megnevezés Összeg Projekt összköltség %-ában 
Igényelt támogatás 310.162.500,- 90 % 
Saját erő 34.462.500,- 10 % 
Projekt összköltség 344.625.000,- 100 % 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásáról 
gondoskodjon.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  A pályázat benyújtására 2011. október 3. 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy pályázat benyújtására nyílik lehetőség a 
15/2011.(IV.22.) BM rendelet alapján az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről 
szóló pályázati felhívásra, mely az önkormányzatunk megítélt uniós támogatása alapján a 
bölcsődei, óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális 
fejlesztéséhez szükséges saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be.  
A fenti feladathoz kapcsolódóan az önkormányzatra vetítve ez az alábbiak szerint alakul:  
 A KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 jelű „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” 
című elnyert pályázat esetében a projekt összköltsége 162.810.000,- Ft, a megítélt 
támogatás 97.686.000,- Ft, a pályázathoz szükséges önerő 65.124.000,- Ft. A fenti 
pályázat szerint az EU önerő alap támogatás mértéke a saját forrás 40 %-át nem 
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haladhatja meg, ez alapján a saját erőt csökkentő igényelt támogatás összege 
26.049.600,- Ft.  

A pályázat benyújtásának feltétele a megítélt uniós támogatásról szóló, az érintett felek által 
aláírt támogatási szerződés benyújtása. Jelen esetben Dévaványa Város Önkormányzata 
megkötött támogatási szerződéssel rendelkezik.  
A pályázatok benyújtási határideje 2011. október 1-jéig lehetséges.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat: 
339/2011. (IX.29.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
15/2011. (IV.22.) BM rendelet alapján az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről 
szóló pályázati felhívásra. A projekt keretében a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 jelű 
„Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című elnyert pályázat saját forrásának 
kiegészítését kívánja biztosítani.  
A projekt 162.810.000,- Ft összköltségű, melynek keretében a Dévaványa Szeghalmi u. 12. és 
Körösladányi u. 1. szám alatti általános iskola, valamint az Eötvös J. u. 2., Hajós u. 24., 
Kossuth L. u. 5. és a Könyves K. u. 13. szám alatti óvodák és  az Árpád u. 20. szám alatti 
könyvtár épületenergetikai korszerűsítésére kerül sor.  
A megvalósításához szükséges saját forrást, azaz  65.124.000,- Ft-ot az önkormányzat a 2011. 
évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére beállított.  
A projekt pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint alakul: 
 

Források megnevezése 2011. év 2012. év Összesen 

EU alapokból igényelt támogatás 
összege 

2.850.000,- Ft 94.836.000,- Ft 97.686.000,- Ft 

Saját forrás összege 1.900.000,- Ft 63.224.000,- Ft 65.124.000,- Ft 

A beruházás összköltsége 4.750.000,- Ft 158.060.000,- Ft 162.810.000,- Ft 

 
Az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás összege a beruházáshoz szükséges önerő 40%-a 
azaz 26.049.600,- Ft, így a fenti táblázatnak megfelelően a kiegészítő támogatás évenkénti 
ütemezése az alábbiak szerint alakul: 
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Megnevezés 2011. év 2012. év Összesen 

Az EU Önerő Alapból igényelhető 
támogatás összege: 

760.000,- Ft 25.289.600,- Ft 26.049.600,- Ft 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. október 1. – a pályázat benyújtására 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi pályázatához 
történő csatlakozásról döntéshozatal. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 
támogatás.  
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására.  
A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
2012. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz 
egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a 
korábbi évektől eltérően az elektronikus pályázati rendszer használata kötelező a pályázat 
lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az elektronikus rendszerhez nem 
csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, 
azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus rendszerben általuk nem rögzített pályázatot 
nem bírálhatnak el.   
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kizárólag az Általános 
Szerződési Feltétel 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról” eredeti, aláírt, lepecsételt példányának megküldésével 
történhet. A Nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Wekerle Sándor 
Alapkezelő részére.  
A Nyilatkozat beküldési határideje: 2011. október 14.  
Az önkormányzatnak a Nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az Alapkezelő 
részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot. A Nyilatkozat 
visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a 
benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  
A Nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.  
A 2012 évi pályázatokra vonatkozó Bírálati Szabályzatot és a pályázati kiírás tervezeteket 
(„A” és „B” típusú) Gyányi Irén szociális ügyintéző elkészítette. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a pályázati kiírás tervezetet és a Bírálati Szabályzatot áttekintette és javasolja, hogy 
csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2012. évi fordulójához.   
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Változatlanul személyenként a tanulmányi hónapokra 15 fő részére, 6.000,- Ft kerüljön 
biztosításra, ami összesen 900.000,- Ft biztosítását jelenti a 2012. év költségvetésében. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – a bizottság egyetért a pályázat kiírásával az elmúlt évekhez hasonlóan, valamint a 
Bírálati Szabályzatot elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi a jelenlévő testületi tagokat, hogy van-e kérdésük az 
elhangzott pályázati kiírással kapcsolatban? 
Mivel kérdés nem hangzott el szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a pályázati kiírással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat:  
340/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához. 
 
A képviselő-testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai 
hallgatók, felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok támogatása érdekében 
elkülönített alapot hoz létre a szociális keret terhére. 
A képviselő-testület a 2012. évben 15 fő részére, 10 hónapig, havi 6.000,- Ft 
összegben biztosít támogatást. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériummal együttműködve  ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Gyányi Irén szociális ügyintéző 
Határidő:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Általános 

Szerződési Feltétele szerint 
Mellékletek: 1. számú melléklet „A” típusú pályázati kiírás 

 2. számú melléklet „B” típusú pályázati kiírás 
 

(Az 1. számú melléklet „A” típusú pályázati kiírás és a 2. számú melléket „B” típusú pályázati 
kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási 
rendjének és megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzatot kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
341/2011. (IX. 29.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és 
megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzatot – a 2012. évi 
pályázatokra vonatkozóan – jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyányi Irén szociális ügyintéző  
Határidő:  értelem szerint 

 
 
(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és 
megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a képviselő-testület 2011. 
április 28-án megtartott ülésén a 169/2011.(IV.28) Kt. határozatában döntött, hogy a 
2011/2012-es tanévtől az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola 
Intézményegységében bevezeti az úszásoktatást. 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója kéréssel fordul a Képviselő-testülethez – a 
kérelem az jegyzőkönyv mellékletét képezi –, hogy a melegvizes medence üzemeltetését 
2011. október 31-ig engedélyezni szíveskedjenek az úszásoktatás megvalósításának 
érdekében. Kiss Gábor testnevelő az iskolai úszásoktatással kapcsolatos kérésük szakmai 
megalapozottságot fogalmazta meg. 
Az irodavezető az előterjesztéshez mellékelte továbbá, Kállai Anikó szakmai koordinátor 
javaslatát arra vonatkozóan, hogy az iskola által szervezett úszásoktatás keretében a tanulók 
hogyan tudnák zavartalanul igénybe venni a strandfürdő szolgáltatásait. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja az úszásoktatás megvalósítása érdekében a 
medencék továbbüzemeltetését, valamint a szükséges plusz forrás biztosítását, amely 
számításaik szerint 330.000,- Ft. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a medencék tovább üzemeltetésével a 
gyermekek érdekében, valamint az üzemeltetéshez szükséges forrás biztosításával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint a medencék tovább üzemeltetésével 
értsenek egyet, valamint a felmerülő 330.000,- Ft-ot az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésnek általános tartalék előirányzat terhére biztosítsák kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
342/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános 
Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében a 
2011/2012-es tanévtől bevezetett iskolai úszásoktatás lebonyolítása érdekében a 
Strandfürdő és Gyógyászat meleg gyógyvizes medencéjét és hidegvizes vízforgatós 
tanmedencéjét 2011. október 31-ig továbbüzemelteti. 
 
A képviselő-testület az üzemeltetéshez szükséges 330.000,- Ft-ot az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének általános tartalék előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Kállai Anikó szakmai koordinátor 
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatója 

Határidő:  azonnal 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén a Strandfürdő és 
Gyógyászattal kapcsolatos. A Strandfürdő szakmai koordinátora kérelemmel fordult a 
polgármesterhez, amelyben a gyógyfürdő működtetéséhez, a betegek szakszerű ellátásához 
szükséges személyi feltételek biztosítását kérte.  
Kérelmében részletesen vázolta a rendelkezésre álló szakdolgozók létszámát az ágazati 
jogszabályban előírt kezelések átlagos időtartamát és 2011. szeptember 22. napi kezelések 
számát.  
A gyógyászati kezelések számát bemutatta 2008. és 2010. évek viszonylatában is, amely 
jelentős mértékű emelkedést mutat szinte minden típusú kezelés alakulásánál.  
A járóbeteg szakellátást biztosító 2 fő szakdolgozó rendelkezésre áll, délelőtti és délutáni 
műszakban látják el a kezeléseket. 
Gyógyfürdő kezelések kiszolgálását 2011. október 31-ig tudják maradéktalanul ellátni, egy fő 
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban és három fő közcélú 6 valamint 4 órában 
foglalkoztatott munkavállalóval.   
2011. november 1-től az intézménybe érkező betegek ellátását maradéktalanul nem tudják 
biztosítani. Ezért a szakmai koordinátor az éves szinten  megnövekedett betegforgalom és a 
téli nyitva tartás, túlórák és a szabadságok kiadása miatt  két fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott  közalkalmazott gyógymasszőr alkalmazását kérte.  
Gyógytornásztatást jelenleg 2 fő gyógytornásszal látják el, mind a két fő részmunkaidőben 
napi 6, illetve 4 órában van foglalkoztatva.  A napi 6 órában foglalkoztatott munkavállaló 
2011. szeptember 30. nappal közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését kérte.  
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A gyógytorna feladat ellátását napi 4 órás munkaidőben nem lehet ellátni.  A megüresedett 
állás pályáztatásra kerül  2011. évben a létszám és a bér is be lett tervezve, rendelkezésre áll.   
A Strandfürdő szezonális jelleggel működik egy fő képzett  gépész- karbantartó biztosítja a 
fürdő és a gyógyászat  technikai hátterét. Az idei szezonban közmunkások bevonásával látta 
el a feladatot, ami a szaktudás hiánya miatt nem minden esetben volt biztosított.  
A hozzáértő technikai háttér biztosításának érdekében egy fő határozatlan időre 
foglalkoztatott közalkalmazott foglalkoztatásának engedélyezését kéri a szakmai koordinátor.  
A Képviselő-testülettől a strandfürdő és gyógyászat munkahelyen a zavartalan beteg ellátás és 
a strandfürdő szolgáltatás biztosítása érdekében a szakmai koordinátor 3 fő szakdolgozó 
létszámot és hozzárendelve bér és járulékai és  cafetéria  juttatás fedezetére  forrás biztosítását  
kéri. 
2011. évben 2 fő gyógymasszőr és 1 fő gépész-karbantartó alkalmazásának pénzügyi fedezet 
igénye a 2011-es költségvetési évben  408.137,- Ft.  
A szakmai koordinátor által a polgármesterhez benyújtott kérelem a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy bizottság a bizottság a kérelmet támogatja, a szükséges 408.137,- 
Ft biztosítását javasolja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint az álláshelyeket engedélyezzék, valamint 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére  408.137,- Ft  
fedezetet biztosítsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
343/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Strandfürdő 
és Gyógyászat intézményegységben (5510 Dévaványa, Sport út 5.) 2 fő 
gyógymasszőr és 1 fő gépész-karbantartó teljesmunkaidőben foglalkoztatott 
közalkalmazotti állás helyet engedélyez 2011. november 1. naptól, határozatlan 
időre próbaidő beiktatásával. 
A képviselő-testület a bér és járulékai, cafetéria juttatás fedezetére a 2011. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére 408.137,- Ft  fedezetet biztosít.  
 
 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelősök:    Pap Tibor polgármester   

Kállai Anikó szakmai koordinátor  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

Határidő:   értelem szerint 
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Pap Tibor polgármester – ismerteti a következő bejelentést, amely a Dévaványa, Jéggyár u. 
7/1. tetőtér 10. sz. alatti költségalapú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 
megjelentetésével kapcsolatos.  
Elmondja, hogy a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. sz. alatti költségalapú bérlakás 
október 31-ei határidővel megüresedik, a bérlők szóban jelezték kiköltözési szándékukat, így 
lehetőség van a Dévaványai Hírlap októberi számában megjelentetni a pályázati hirdetményt. 
A polgármester elmondja, hogy a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról 
szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a bérlő személyének 
kiválasztása pályázat útján történik. 
Ugyanezen rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése rendelkezik a pályázati hirdetmény 
megjelentetéséről, illetve a pályázati kiírás tartalmáról.  
„A bérbe adó a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30 napon belül 
köteles megjelentetni.” 
A polgármester elmondja, ha a testület elfogadja a pályázati hirdetményt, akkor az a 
Dévaványai Hírlap 2011. október 7-ei számában fog megjelenni.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a pályázati hirdetmény a Dévaványai Hírlap 2011. 
október 7-ei számában jelenjen meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
344/2011. (IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. 
tetőtér 10. sz. alatti költségalapú bérlakásra vonatkozóan a következő pályázati 
hirdetményt jelenteti meg a Dévaványai Hírlap 2011. október 7-én megjelenő 
számában: 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 
7/1. tetőtér 10. sz. költségalapú bérlakását. 
Az ingatlan paraméterei: 
A lakás 1+1/2 szobaszámú, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 69,31 m2 

lakbérbeszámításhoz figyelembe vett alapterület 69,31 m2

A lakbér mértéke: 346 Ft/m
. 

2

a lakás havi lakbére: 21.583.- Ft /hó 
/hó (tetőtér miatt 0,9-es szorzó alkalmazása)  

A havi közös költség összege 700.- Ft/hó. 
Karbantartási óvadék összege 80.000.- 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. 
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A pályázat benyújtási határideje: 2011. 10. 21. délelőtt 10 óra. 
A pályázat benyújtásának helye: 
                                                               Polgármesteri Hivatal 9-es számú irodája 
                                                                       5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Csatári Mónika pénzügyi előadó 
Határidő:  értelem szerint  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szociális bérlakás pályázati 
hirdetményének megjelentetésével kapcsolatos.  
Elmondja, hogy 2011. június 30-a óta üresen áll a Dévaványa, Ladányi Mihály u. 4. szám 
alatti szociális bérlakás. A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások 
és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati 
rendeletnek megfelelő lakásigény nem került benyújtásra. Az önkormányzati tulajdonú 
szociális bérlakás állomány kihasználtsága érdekében pályázati hirdetmény megjelentetését 
javasolja.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság szintén  egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
345/2011. (IX.29.) Kt. hat. 
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás állomány kihasználtsága érdekében, a 
Dévaványa, Ladányi Mihály u. 4. szám alatti lakás bérbeadására vonatkozóan az 
alábbi pályázati felhívást teszi közzé a Dévaványai Hírlapban. 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Ladányi 
Mihály u. 4. szám alatti szociális bérlakást.  
A lakás 1 ½ szobaszámú, összkomfortos, alapterülete 70,82 m2. Lakbérszámításkor 
figyelembe vett alapterület 70,82 m2. A lakbér mértéke 200,- Ft/m2

 
. 
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A pályázat feltételei között szerepel, amennyiben két vagy több igénylőnek azonos a 
besorolása, akkor az igénylés benyújtásának idejét kell figyelembe venni és a 
korábban benyújtott kérelmet kell teljesíteni. A pályázónak alábbi feltételeknek kell 
megfelelnie: 
 
A pályázó családjában  - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre 
jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át (42.750,- Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 200 
%-át (57.000,- Ft), de az egy főre jutó jövedelemnek el kell érnie a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át (22.800,- Ft). 
 
Forgalomképes ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, 
 
500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó forgalomképes vagyontárggyal nem 
rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsiját, vagy a rokkant személy 
munkaeszközeit. 
 
A pályázó család tagjai közül legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló szülő 
kereső tevékenységet folytasson, amely nem lehet az önkormányzat által szervezett 
közcélú, közhasznú illetve közmunka. 
 
A lakásbérleti szerződés időtartama: legfeljebb 5 év. 
A Ladányi Mihály utcai szociális bérlakásból történő kiköltözéskor a befizetett 
összes lakbér 50 %-át  vissza nem térítendő támogatásként kapja meg, amennyiben 
lakást vásárol, vagy épít  és az adásvételi szerződést vagy a jogerős építési engedélyt 
is becsatolja. 
 
A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal 9-es irodájában lehet igényelni.  
A pályázat benyújtási határideje: 2011.10.17. délelőtt 10 óra. 
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 9-es számú irodája, 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Gyányi Irén szociális ügyintéző  
Határidő:  értelem szerint 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Humán-Innov Kft. ismételten 
pályázati felhívást tett közzé települési rendezvények, programok támogatására. Nagy 
változás az előző évi kiíráshoz képest, hogy egy szervezet több pályázatot is benyújthat. Ez 
azért lényeges módosítás, mert pl. az Általános Művelődési Központ akár összes 
intézményegysége pályázhat a kiírásra. 
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Az intézményvezető az előterjesztésben részletesen tájékoztatta a képviselőket a 
lehetőségekről, amit most nem kíván megismételni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
346/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Humán-Innov Kft. által meghirdetett települési rendezvények, programok 
támogatására című pályázati felhívásra. 
A program 2012. júliusi városnapi rendezvénysorozat keretén belül lehetővé teszi a 
szabadidő hasznos eltöltését, melynek költsége bruttó 8.000,- Ft pályázati részvételi 
díj, melyet a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
általános tartalék előirányzat terhére biztosít. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  
Határidő:  2011. október 31. – pályázat benyújtására 
 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 
képviseletében Nagy Gábor igazgató a vöröskereszt szervezetének és az önkormányzatoknak 
a feladatellátása segítése érdekében együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte 
a megye településeivel. 
A vöröskeresztes szervezet tervei szerint feladatai ellátásához pályázati forrásokat is be kíván 
vonni, a pályázatok elbírálásánál a kapcsolatrendszert, együttműködő partnereket be kell 
mutatnia, melynek érdekében a már működő és tartalmas kapcsolatokat is megállapodásokkal 
dokumentálniuk kell.  
A megállapodás keret megállapodásnak tekinthető, a konkrét pályázati együttműködés esetén 
külön csak a pályázatra vonatkozó szerződést kell kötni.  
Általánosságban a feladatok, melyeket a megállapodás tartalmaz, valamint az együttműködés 
területei olyanok, amit eddig is megállapodás szerinti módon látták el, így nem látja akadályát 
a megállapodás elfogadásának.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
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Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért az együttműködési megállapodás 
megkötésével.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint együttműködési megállapodást kössenek a 
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével a kölcsönös feladatellátása segítése 
érdekében, valamint bízzák meg a a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
347/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
együttműködési megállapodást köt a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 
Szervezetével a kölcsönös feladatellátás segítése érdekében.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki 
irodavezető készítette.  
A polgármester elmondja, hogy a GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18.) a 
Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. VI. em.) megbízásából 
kereste meg önkormányzatunkat a Dévaványa HHE Déva-4 vízlikvidáló vezeték 
létesítménynek (alkotórészeivel és tartozékaival együtt) a megépítéshez építési övezetére 
vonatkozó bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lévő területekre vonatkozóan. 
A megállapodás tárgyát képező elhelyezési bányaszolgalmi jog csupán az építkezés 
időtartamára szól, és az ingatlan-nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. Az üzemeltetési 
bányaszolgalmi jog rendezése egy másik eljárás keretében valósul meg. 
A vezetéképítéshez építési sávot kell kialakítani, melynek szélessége maximum 20 méter. Az 
építési sáv az árokásáshoz, a kitermelt föld deponálásához, a csővezeték szereléséhez, a 
szállító és emelő gépek mozgásához szükséges. Az építés befejeztével a talaj 
termőképességének helyreállíttatásáról a kivitelező gondoskodik, a Növény és Talajvédelmi 
Hatóság által jóváhagyott rekultivációs tervnek megfelelően. 
A vezeték elhelyezése, üzemeltetése a 1993. évi XLVIII. törvény (bányatörvény) hatálya alá 
tartozik, melynek értelmében a vezeték elhelyezése elhelyezési bányaszolgalmi jog, 
üzemeltetésére üzemeltetési bányaszolgalmi jog kerül megállapításra. A bányaszolgalmi jog 
közérdekű használati jognak minősül. 
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A Bányatörvény hatályos szabályozása szerint, az elhelyezési bányaszolgalmi jog a vezeték 
építésének időtartamára kerül megállapításra, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem 
kerül, terjedelme az építési sáv 20 méteres szélessége. Az igénybevétel időtartama: 
használatbavételi engedély kiadásának időpontjáig.  
Az építés során az ingatlan rendeltetésszerű használatában okozott károk, a Bányatörvény 
bányakárokra vonatkozó rendelkezései alapján kerül megtérítésre. A bányavállalkozó a 
térségben készíttetett ingatlanforgalmi értékbecslések figyelembe vételével a bányaszolgalmi 
jogi kártalanítást a megépült vezeték biztonsági övezet által érintett területre az alábbiak 
szerint fizeti: szántók esetében 50,- Ft/m2, erdős esetében 75,- Ft/m2, zártkerti- és belterületi 
ingatlanok esetében 100,- Ft/m2

A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  

.  Az elhelyezési bányaszolgalmi joggal kapcsolatosan a 
Magyar Horizont Kft. egyszeri kártalanítást fizet önkormányzatunknak. A kártalanítás 
összegei az előterjesztésben szereplő táblázat tartalmazza.  

Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy járuljanak hozzá a Magyar 
Horizont Energia Kft. kéréséhez, amely bányaszolgalmi jog alapítására vonatkozik.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint járuljanak hozzá a Magyar Horizont Energia 
Kft. kéréséhez, amely bányaszolgalmi jog alapítására vonatkozik kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
348/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. VI. em.), mint 
jogosult javára az önkormányzat tulajdonát képező  

017/1 helyrajzi számú ingatlanon 120 m2

038/3 helyrajzi számú ingatlanon 120 m
 biztonsági övezetű, 

2

038/42 helyrajzi számú ingatlanon 120 m
 biztonsági övezetű, 
2

041 helyrajzi számú ingatlanon 111 m
 biztonsági övezetű, 

2

043/1 helyrajzi számú ingatlanon 193 m
 biztonsági övezetű, 

2

0246/36 helyrajzi számú ingatlanon 120 m
 biztonsági övezetű, 

2

Elfogadja továbbá a Magyar Horizont Kft. által felajánlott egyszeri kártalanítási összeget, 
amely  

 biztonsági övezetű elhelyezési bányaszolgalmi 
jogot alapítsanak.  

a 017/1 helyrajzi számú ingatlan 120 m2

a 038/3 helyrajzi számú ingatlan 120 m
 biztonsági övezetére 6. 000,- Ft, 

2

a 038/42 helyrajzi számú ingatlan 120 m
 biztonsági övezetére 6. 000,- Ft, 
2

a 041 helyrajzi számú ingatlan 111 m
 biztonsági övezetére 6. 000,- Ft, 

2

a 043/1 helyrajzi számú ingatlan 193 m
 biztonsági övezetére 5. 550,- Ft, 

2

a 0246/36 helyrajzi számú ingatlan 120 m
 biztonsági övezetére 9. 650,- Ft, 

2

 
 biztonsági övezetére 6. 000,- Ft. 



 65 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgalmi kártalanításra vonatkozó 
Megállapodások és Jegyzőkönyvek aláírásával. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 
Regionális Egyesülete Dévaványai Helyi Csoportját – 5510 Dévaványa, Borona 33. sz., 
képviseletében Tóth Sándorné csoportvezető – a Képviselő-testület 112/2011.(III.31.) Kt. 
határozata alapján 60.000,- Ft támogatásban részesítette.  
Az Egyesület részére a házipénztárból 30.000,- Ft kifizetésre került.  
A támogatott szervezet képviselője az előterjesztés mellékeltét képező beadványában 
foglaltak alapján lemond a 2011. évi támogatásról, ezzel egy időben a felvett támogatás 
összegét 2011. szeptember 13-án visszafizette a házipénztárba.  
 
 
A polgármester elmondja, hogy Képviselő-testület a 2011. augusztus 30-án megtartott ülésén 
a 301/2011.(VIII.30.) Kt. határozatával döntött, hogy pályázni kíván a 76/2011.(VII.29.) VM 
rendelet felhívásának „Településfejlesztési akciók a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 
területén” elnevezésű célterületére.  
A pályázat keretében igényelhető minimum összeg nettó 200.000,- Ft, a maximum összeg 
nettó 1.000.000,- Ft.  
A projekt keretében a város főterének déli oldalán húzódó járdaszakasz – sétány – kerülne 
felújításra. A projekt összköltsége várhatóan nettó 1.000.016,- Ft. A támogatás mértéke az 
összes nettó költség 100 %-a, tehát az önerő várhatóan az ÁFA rész, azaz 250.004,- Ft.  
A projekt 2011. szeptember 30. és október 31. között nyújtható be.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – 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 pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
349/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye 
76/2011.(VII.29.) VM rendelet felhívásának „Településfejlesztési akciók a Körös- 
Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén” elnevezésű célterületére.  
A projekt keretében a város főterének déli oldalán egy sétány kerülne kialakításra.  
A pályázat összköltsége bruttó 1.250.020,- Ft, melyhez a szükséges önerőt, azaz 
250.004,- Ft-ot a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
fejlesztési céltartalék előirányzat terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. október 30.   

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén pályázat 
benyújtásával kapcsolatos.  
A testület 2011. augusztus 30-án megtartott ülésén a 303/2011.(VIII.30.) Kt. határozatával 
döntött, hogy pályázni kíván a 76/2011.(VII.29.) VM rendelet felhívásának „Körös- Sárréti 
események, rendezvények támogatása” elnevezésű célterületére. 
A pályázat keretében igényelhető minimum összeg nettó 100.000,- Ft, a maximum összeg 
nettó 250.000,- Ft.  
A projekt keretében egy mobil kemence kerülne beszerzésre, illetve kóstoltatók kerülnének 
meghívásra a 2012. évi Betakarítási Ünnep Ízek utcájába.  
A projekt várható összköltsége nettó 250.000,- Ft.  
A támogatás mértéke az összes nettó költség 100 %-a, tehát az önerő várhatóan 62.500,- Ft.  
A projekt 2011. szeptember 30. és október 31. között nyújtható be.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – 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 pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
350/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye 
76/2011.(VII.29.) VM rendelet felhívásának „Körös- Sárréti események, 
rendezvények támogatása” elnevezésű célterületére.  
A projekt keretében egy mobil kemence kerülne beszerzésre, valamint kóstoltatók 
kerülnének meghívásra a 2012. évi Betakarítási Ünnepre.  
A pályázat összköltsége nettó 250.000,- Ft, melyhez a szükséges önerőt, azaz 
62.500,- Ft-ot a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
fejlesztési céltartalék előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. október 30.   
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a testület 2011. augusztus 30-án megtartott ülésén 
a 302/2011.(VIII.30.) Kt. határozatával döntött, hogy pályázni kíván a 76/2011.(VII.29.) VM 
rendelet felhívásának „Biomassza alapú energiahordozók előállításának támogatása” 
elnevezésű célterületére.  
A pályázat keretében igényelhető minimum összeg nettó 2.000.000,- Ft, a maximum összeg 
nettó 28.000.000,- Ft.  
A projekt keretében a brikettáló üzem hatékony és gazdaságos üzemeltetéséhez egy Claas 
Markant 65 kis bálázó, egy Krone Vario Pack 1500 körbálázó és egy Lindana TP 230 vegyes 
aprítógép kerülne beszerzésre. A gépek összértéke az MVH gépkatalógusban rögzített 
referenciaárral számolva nettó 21.590.000,- Ft.  
A támogatás mértéke az összes nettó költség 65 %-a, tehát az önerő várhatóan 12.954.000,- 
Ft.  
A pályázat 2011. szeptember 30. és október 31. között nyújtható be.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – 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 pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
351/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye 
76/2011.(VII.29.) VM rendelet felhívásának „Biomassza alapú energiahordozók 
előállításának támogatása” elnevezésű célterületére.  
A projekt keretében 2 db bálázó gép és 1 db aprítógép kerülne beszerzésre.  
A pályázat összköltsége nettó 21.590.000,- Ft, melyhez a szükséges önerőt, azaz 
12.954.000,- Ft-ot a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
fejlesztési céltartalék előirányzat terhére biztosítja. 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2011. október 30.   

 
 
A polgármester elmondja, hogy a következő bejelentés az önkormányzat vagyon biztosítására 
vonatkozó alkuszi tanácsadói szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos.  
Elmondja, hogy jelenleg 1999. április 29-től a Grátisz’92 Biztosítási Bróker Zrt-vel van 
megbízási szerződés az önkormányzat és biztosító közötti közvetítői és lebonyolítói feladatok 
ellátására. 
Az elmúlt időszakban bróker cég ajánlattal  kereste meg az önkormányzatot.  
Ebből adódóan a jelenleg érvényben lévő szerződést felül kellene vizsgálni, illetve összevetni 
a mellékelt Optimális Biztosítási Portfolió Kft.  ajánlatával.   
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A jegyzőkönyvhöz mellékelve van a Grátisz megbízási szerződés és az Optimális Biztosító 
megbízási szerződés ajánlata. 
A bizottsági vélemény ismertetésére megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Gratis’ 92 Független Biztosítási 
Alkusz Zrt-vel kötött közvetített biztosítási szerződés fordulója október 1.  napja, ezen nap 
előtt 3 hónappal mondható fel a szerződés kártérítés nélkül. 
Javaslat volt, hogy ne változtassanak a Gratis’ 92 Független Biztosítási Alkusz Zrt. alkuszi 
tevékenységen a jelenlegi érvényben lévő megbízási szerződésben foglaltak szerintvalamint 
az hogy az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. legkésőbb 2012. május 31-ig tegyen ajánlatot, 
mivel a Gratis’ 92 Független Biztosítási Alkusz Zrt-vel kötött közvetített biztosítási szerződés 
október 1. fordulója előtt 3 hónappal mondható fel. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
352/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 
változtatni továbbra is számít a Grátisz’92 Biztosítási Bróker Zrt. Alkuszi 
tevékenységére a jelenleg érvényben lévő megbízási szerződésben foglaltak szerint.  
Továbbá úgy dönt, hogy az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. legkésőbb 2012. 
május 31-ig tegyen ajánlatot, mivel a Gratis’ 92 Független Biztosítási Alkusz Zrt-vel 
kötött közvetített biztosítási szerződés október 1. fordulója előtt 3 hónappal 
mondható fel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Kiss Ferencné pénzügyi előadó 
Határidő:  értelem szerint  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés az Önkormányzat saját 
tulajdonát képező termőföldek egy részének értékesítésre történő kijelölésével kapcsolatos.  
Erre azért van szükség, hogy az 50 millió forintos hitelfelvételen túl legyen az 
önkormányzatnak 80 millió forint saját forrása, fejlesztési beruházások finanszírozásához. 
Elmondja, hogy több pályázat van beadva, ha azokat pozitívan bírálják el, akkor az önerőt 
biztosítani szükséges, vagy pedig önerő híján visszamondják az elnyert támogatást. Szó volt 
az önkormányzati gazdasági társaság megalakításáról is már több alkalommal, amelyhez 
szintén forrásra van szükség. 
A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület szeptember 8-ai rendkívüli ülésén döntött 
arról, hogy a ciklusprogramjában tervezett vagyonnövekedéssel járó fejlesztési programjának 
további megvalósítása érdekében termőföld értékesítésével saját forrást kíván teremteni. 
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A termőföld értékesítésből minimum 80 millió forint fejlesztési célú bevétel elérését tűzi ki 
célul. 
A testület felkérte a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságot, hogy a 
termőföldterületek értékesítésre történő kijelölésére a hivatal mezőgazdasági ügyintézőjével 
együttműködve készítsen javaslatot.  
A testületi döntés értelmében a javaslat a testület elé lett terjesztve, mely szerint az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Csorvás, Gyula, Ecsegfalva közigazgatási területén található 
12,9731 ha területű, 348,79 Ak. értékű termőföld terület legyen kijelölve értékesítésre. A 
javaslatban szerepelnek még kijelölésre a következő helyrajzi számon található területek: 
Dévaványa Külterület 

1./ 01508/6 hrsz-ú, 53,2769 ha nagyságú, 497.49 Ak értékű ingatlan: 
        a.) alrészlet 51,9825 ha – 491,67 Ak értékű szántó 

b.) alrészlet   0,6474 ha kivett anyaggödör 
c.) alrészlet   0,6470 ha – 5,82 Ak értékű erdő  

2./ 01508/9 hrsz-ú, 80,6258 ha nagyságú, 1207,22 Ak értékű ingatlan: 
         a.) alrészlet 79,6234 ha – 1.207,22 Ak értékű szántó 
         b.) alrészlet   1,0024 ha – kivett anyaggödör 
3./ 01620 hrsz-ú 94,9174 ha nagyságú 1852,36 Ak értékű ingatlan: 
         a.) alrészlet   0,0971 ha – 0,87 Ak értékű erdő 
         b.) alrészlet 93,7474 ha – 1.841,83 Ak értékű szántó 
         c.) alrészlet   1,0729 ha – 9,66 Ak értékű erdő 

 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy Gyula, Csorvás, Ecsegfalva közigazgatási területén 
található mezőgazdasági rendeltetésű termőföld területeket jelöljék ki értékesítésre. A 
Dévaványa közigazgatási területén található földek közül pedig a polgármester által 
ismertetett területek legyenek kijelölve.   
Az elmondottakból összesen jön össze az a forrás, amely biztosítaná a minimum 80 millió 
forintot.  
Az értékesítés nem egyben, hanem érintett helyrajzi számonként, településenként történne. Ha 
a tervezett összeg meg lesz, akkor nem biztos, hogy folytatni szükséges az értékesítést.  
A bizottsági ülésen Balogh Zsigmond bizottsági külső tag jelezte, hogy véleménye szerint az 
említett területek értéke jóval több mint 80 millió forint.  
Elmondja, hogy a területeket 50 millió forint felett meg kell hirdetni országos lapban is nem 
elegendő a helyi, a térségi és a megyei lapokban.  
A polgármester elmondja, hogy a bizottság a termőföldterületek értékesítésre történő 
kijelölésénél figyelembe vette a legutóbbi ülésen meghozott testületi döntést, valamint a 
Képviselő-testület 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének (SZMSZ) 77. §-át, amely 
kimondja, hogy a 100 millió forint nettó forgalmi érték feletti ingatlan elidegenítéséről helyi 
népszavazás dönt. 
Tehát a fejleszteni kívánnak, akkor forrást kell teremteni, vagy pedig az elnyert pályázatokat 
vissza kell mondani.  
Megjegyzi, hogy a kijelölt területek alig haladják meg az összes önkormányzati földterület 10 
%-át, ami azt jelenti amiből folyamatosan bérleti díj bevételhez juthatnak.  
Volt olyan javaslat is, hogy ne értékesítsenek vagyon, annyit fejlesszenek, amennyire van 
forrás.  
A polgármester elmondja, hogy területileg ezek a földterületek a gabonási kövesút mellett 
helyezkednek el, amelyeket jelenleg az Agrodéva Kft. bérel. Elmondja, hogy a másik három 
településen is bérbe adott területekről van szó.  
A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén véleményezte az anyagot. 
Megadja a szót a bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  
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Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
Elmondja, hogy egy elképzelést terjesztettek a testület elé, amely nem biztos, hogy ebben a 
formában fog megvalósulni. Elmondja, hogy több gazdálkodóval beszélt, akik a 
meghatározott összeget alacsonynak tartották.  
A polgármester már említette, hogy az értékesítésre kijelölt területek 10 %-át teszik ki az 
összes termőföld vagyonnak.  
A település lakosai részéről ezzel kapcsolatban fogalmazódtak meg kritikák. A bizottság 
elnöke nem tartja felelőtlenségnek azt, ha valaki a vagyonának 10 %-át értékesíti, annál is 
inkább, mivel ehhez állami pénz is társulhat, olyan fejlesztések valósulhatnak meg, 
amelyekkel munkahelyek létesülhetnek, amelyek remélhetőleg a foglalkoztatásra pozitív 
hatással lesznek. 
Elmondja, hogy a bizottsági tagok többsége ezt az elképzelést támogatta. 
A bizottság elnökének személyes véleménye, hogy legalább két ingatlan-értékbecslőt 
bízzanak meg a területek felértékeltetésével. Meglátása ahhoz, hogy 80 millió forintot a 
fejlesztésekhez biztosítani tudjanak, nem lesz szükség arra, hogy az előterjesztésben szereplő 
összes terültet értékesítsék.   
Tehát most a testületnek arról kell döntést hoznia, hogy az előterjesztésben szereplő 
területeket értékesítésre kijelölik-e, vagy sem, valamint arról, hogy két ingatlan-értékbecslőt 
bízzanak meg a termőföldek piaci értékének meghatározásával.  
A bizottság elnöke elmondja még azt is, ha a hivatalos értékbecslők alacsony árat állapítanak 
meg, akkor a területet ne adják el, ha magasabb árat határoznak meg, akkor pedig nem lesz 
szükség az összes terület értékesítésére. Az értékbecslők véleménye a mérvadó a tekintetben, 
hogy miként lépjenek előre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
A bizottság elnöke elmondta, ha megtörtént a hivatalos értékbecslés azt követően kerülhet sor 
az előkészítési folyamatra, amiről eddig szó volt. Át kell gondolni azt is, hogyan lehet 
megvalósítani azt, hogy csak annyi területet adjanak el, amelyek értékesítéséből befolyik a 
tervezett összeg.     
Megjegyzi, hogy a területek még nem kerültek meghirdetésre, de már van érdeklődő.  
A polgármester elmondja, hogy az értékbecslőket csak akkor kell megbízni a feladattal, ha a 
testület nem zárkózik el az értékesítéstől. Egyébként felesleges pénzkidobás a felértékeltetés.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy jelenleg Dévaványa Város Önkormányzat 2027-
ig van eladósodva. Elmondja, hogy elfogyott a kötvényből származó pénz, úgymond most 
már hozzányúlnak a „családi ezüsthöz”, az idei évben 10 %-hoz, a következő évben szintén 
10 %-hoz és egyszer el fog fogyni. Tudja, hogy a föld itt marad, nem viszik el, helyi 
vállalkozók kezébe fog kerülni. A képviselő nem javasolja az önkormányzat tulajdonában 
lévő termőföld területek eladását, az önkormányzati vagyont meg kell tartani. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – kérdését Séllei képviselőhöz intézi. Az előttük álló fejlesztésekhez a képviselő 
honnan biztosítani forrást? 
Séllei Zsigmond képviselő – semmiképpen sem vagyonértékesítésből. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, ha hitelt vesznek fel a fejlesztések megvalósításához, akkor nem 2027-
ig lennének eladósodva, hanem még tovább.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, ha azt az utat járják tovább amit elkezdtek, akkor 
karácsonyig nem 10 %-ot, hanem 50 %-ot fognak eladni az önkormányzati földterületekből.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a beruházások megvalósításával munkahelyek teremtésére lesz 
lehetőség, valamint a város boldogulását segítik elő. A termőföld terület értékesítésével ért 
egyet, mivel újabb hitel felvétele tovább fogja növelni a hitelállományt.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy olyan fejlesztésre veszik fel a hitelt, amellyel 
jelenlegi közintézmény fűtési költségeit csökkenthetik. Elmondja, ha az állam visszaveszi az 
iskolákat, és ő üzemelteti, úgy dönt, hogy nem tart igényt a Dévaványán előállított brikettre, 
mivel olcsóbb gázt tud biztosítani, akkor mit fognak csinálni a brikettel.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az elmúlt évben több képviselővel azon az 
állásponton voltak, hogy vagyont nem értékesítenek. Elmondja, hogy vannak olyan 
beruházások, amelyekhez már nem tudnak önerőt biztosítani. Megjegyzi, hogy még lesznek 
olyan pályázati kiírások, amelyeket meg kell célozni. 
El kell dönteni, hogy mértékletesek lesznek, vagy sem. 
Elmondja, hogy a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatosan kiszivárgott hírek is 
mértékletességre intik az önkormányzatokat, elsődlegesen működési oldalon.  
Röviden szól az önkormányzati nonprofit gazdasági társaság létrehozásáról, az milyen 
feladatokat látna el. Az eszközellátottságról tesz említést, valamint a gépjárművek állapotáról, 
amelyek cseréjére hamarosan sort kell keríteni, amihez szintén forrásra lesz szükség. 
Elmondja, ha az agrártevékenységet is átteszik a gazdasági társaságba, akkor el kell érni azt, 
hogy olyan eszközeik legyenek, amelyekkel a munkálatokat el tudják végezni, és ne kelljen 
bérmunkát igénybe venni. Ehhez mindenképpen önerőre van szükség.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy nagyon nehéz e tekintetben dönteni, nem 
tudhatják azt sem, hogy mit hoz a jövő. A képviselő elmondja, ha fejleszteni kívánnak és az 
hasznos, akkor ahhoz biztosítani kell az önerőt. Nem tudhatják még, hogy mit hoz az 
önkormányzati törvény, mi fog történni az önkormányzatok vagyonával. Látható az is, hogy a 
település ennek a vagyonnak a lehetőségével tud élni. Ha láthatnák a jövőképet talán 
nyugodtabban tudnának döntést hozni a föld értékesítéssel kapcsolatban. Lehet, hogy akkor 
döntenek jól, ha földterületeket értékesítenek, az abból származó bevételből jól és okosan 
gazdálkodnak. A képviselő a gazdasági társaság létrehozását értelmetlennek látja. Már 
említette, nem lehet tudni, mit hoz a jövő, ezért nem tud biztos és reális döntést hozni a 
vagyonértékesítés tekintetében.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a hitelfelvétel nem feleslegesen történt meg a 
településen, példaként említi a Bogya-telepen történt szennyvíz beruházást, az 
iskolafejlesztést és még sorolhatná. Elmondja, hogy ülhetnek a vagyonon, de akkor fejlesztés 
nem fog történni. Tudomása szerint a földalapú támogatásokat is csökkenteni fogják, 
véleménye, hogy emiatt a föld ára is csökkenni fog. Megjegyzi, hogy a föld az egy biztos 
érték.    
Két lehetőség van a fejlesztések megvalósításához a hitelfelvétel, vagy a vagyonértékesítés.  
A képviselő elmondja, hogy az önkormányzati vagyon, nemzeti vagyon.  
Elmondja, hogy figyelemmel kell lenni a jövőre is – gondol itt a fejlesztésekre –, a vagyonra 
is vigyázni kell. 
Úgy gondolja, hogy az elmondottakkal senkit sem befolyásolt a döntéshozatalban.  
Nyuzó Marietta képviselő – megjegyzi, hogy jelenleg Dévaványán gyepet lehet venni 
500.000,- Ft/ha összegért.  
Pap Tibor polgármester – ha ez valóban így van, akkor sokkal kevesebb területet kell 
értékesíteni.  
Megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 
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Földi Imre képviselő – elmondja, hogy a szeptember 8-án tartott rendkívüli ülésen kaptak a 
megbízást arra, hogy a mai ülésre készítsék elő a termőföldterületek értékesítésre történő 
kijelölésével kapcsolatos előterjesztést.   
A testületi döntés értelmében az előterjesztést elkészítették. 
Úgy gondolja, hogy az előterjesztés részletesen bemutatja, hogy az önkormányzat mekkora 
földterülettel rendelkezik, valamint tartalmazza azt is, hogy Dévaványa közigazgatási 
területén túl, három város közigazgatási területén is van önkormányzati tulajdonú földterület.  
Már elhangzott a mai ülésen, hogy nem ismert mi a Kormányzat álláspontja a tekintetben, 
hogy mit tekint nemzeti vagyonnak. Valószínűsíthető, hogy nem csak az iskolák működtetését 
veszi át az állam, hanem az ingatlanok is átkerülnek a tulajdonába. Elmondja, ha nemzeti 
vagyonnak tekintik az önkormányzati földterületeket, abban az esetben az önkormányzati 
vagyon lényegesen le fog csökkenni. 
A mai ülésen már több féle beruházás szükségessége is elhangzott - például sportcsarnok 
létesítése -, amelyekhez az előterjesztésben szereplő földterületek esetleges értékesítéséből 
befolyó összeg nem lenne elegendő.  
Elmondja, amennyiben a képviselő-testület földterület értékesítése mellett dönt, akkor nagyon 
lényeges az, hogy az abból származó forrást mire fogják költeni. Elmondja, ha pl. 
sportcsarnokot létesítenek, annak már az átadását követően üzemeltetési költsége fog 
jelentkezni.  
Röviden szól az önkormányzati Kft. létrehozásának költségeiről.  
A képviselő javaslata, hogy hivatalos értékbecslővel értékeltessék fel az előterjesztésben 
szereplő területeket. A testület tisztában lesz azzal, hogy az önkormányzat milyen anyagi 
háttérrel rendelkezik földterület esetén. Elmondja, hogy a felértékeltetés nem jelenti az 
értékesítést. A felértékelést követően a testületnek van mérlegelési joga, hogy mely területeket 
kívánja értékesítésre meghirdetni. A lakosok tudomást szereztek arról, hogy termőföld 
értékesítését tervezik, amellyel kapcsolatban biztos lesznek, akik véleményt formálnak. Még 
egyszer elmondja, ha az előterjesztésben szereplő területeket felértékeltetik, az nem jelenti 
azt, hogy azokat értékesíteni is fogják.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy már ezzel kapcsolatban kapott jelzést egy 
dévaványai lakostól, aki korábban képviselő volt. 
Elmondja, ha nem kerül sor termőföld értékesítésre abban az esetben a fejlesztési 
lehetőségektől elesnek.  
Döntött arról a testület, hogy mely pénzintézetektől kérnek ajánlatot a hitelfelvételre 
vonatkozóan. Az ajánlatok megismerését követően tudnak döntést hozni, hogy mekkora 
mértékű hitelt vesznek fel.  
Meg kellett vizsgálni az elhangzott két alternatívát, hogy melyik a kedvezőbb a hitelfelvétel, 
vagy a vagyonértékesítés. A testület a hitelfelvétel mellett döntött, amelyhez még szükséges 
valamilyen formában forrást biztosítani, ha a tervezett fejlesztéseket meg szeretnék valósítani, 
ami csak vagyonértékesítésből oldható meg. 
Döntést kell hozni a testületnek abban, hogy jelöljék ki az előterjesztésben szereplő 
területeket és kérjenek rá hivatalos értékbecslést, készítsék elő a piaci érték megismerése után 
a meghirdetést, azt követően pedig folytassák le az eljárást. 
Elmondja, ha a felértékelés elvégzésre kerül, és a területeket nem értékesítik, akkor az ezzel 
kapcsolatban felmerült kiadás feleslegesen történt meg, mivel nem lesz belőle bevétel.   
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – javasolja, hogy névszerinti szavazással döntsenek az 
előterjesztésben felsorolt termőföldek piaci értékének meghatározásáról. 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért azzal, hogy névszerinti szavazással döntsenek Dévaványa Város Önkormányzat 
saját tulajdonát képező termőföldek (Dévaványa Város külterületi közigazgatási terület: 
01508/6 hrsz., 01508/9 hrsz., 01620  hrsz., Csorvás Város külterületi közigazgatási terület: 
0116/15 hrsz., 0117/6 hrsz., Gyula Város külterületi közigazgatási terület: 0355/25 hrsz., 
Ecsegfalva Község külterületi közigazgatási terület: 0591/8 hrsz.) piaci értékének 
meghatározásáról – ingatlanforgalmi szakértő, értékbecslővel készítetett – forgalmi 
értékbecslés útján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
353/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Város 
Önkormányzat saját tulajdonát képező termőföldek (Dévaványa Város külterületi 
közigazgatási terület: 01508/6 hrsz., 01508/9 hrsz., 01620  hrsz., Csorvás Város 
külterületi közigazgatási terület: 0116/15 hrsz., 0117/6 hrsz., Gyula Város külterületi 
közigazgatási terület: 0355/25 hrsz., Ecsegfalva Község külterületi közigazgatási 
terület: 0591/8 hrsz.) piaci értékének meghatározásáról – ingatlanforgalmi szakértő, 
értékbecslővel készítetett – forgalmi értékbecslés ügyében névszerinti szavazással 
dönt.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal  

 
 
Pap Tibor polgármester – kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak Dévaványa 
Város Önkormányzat saját tulajdonát képező termőföldek (Dévaványa Város külterületi 
közigazgatási terület: 01508/6 hrsz., 01508/9 hrsz., 01620  hrsz., Csorvás Város külterületi 
közigazgatási terület: 0116/15 hrsz., 0117/6 hrsz., Gyula Város külterületi közigazgatási 
terület: 0355/25 hrsz., Ecsegfalva Község külterületi közigazgatási terület: 0591/8 hrsz.) piaci 
értékének meghatározásáról – ingatlanforgalmi szakértő, értékbecslővel készítetett – forgalmi 
értékbecslés ügyében. 
A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő 
képviselők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető 
kimondásával szavazzanak.  

 
Pap Tibor polgármester  „igen” 
Novák Imre  alpolgármester  „igen” 
dr. Ágoston Sándor képviselő „igen”  
Kiss Károly  képviselő  „igen” 
Nyuzó Marietta képviselő „nem” 
Földi Imre képviselő „igen” 
Kanó József képviselő „igen” 
Séllei Zsigmond  képviselő „nem” 
Dékány József  képviselő  „igen” 
 
Pap Tibor polgármester – szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 „igen” 
szavazattal, 2 „nem” szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
354/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa 
Város Önkormányzat saját tulajdonát képező termőföldek (Dévaványa Város 
külterületi közigazgatási terület: 01508/6 hrsz., 01508/9 hrsz., 01620  hrsz., Csorvás 
Város külterületi közigazgatási terület: 0116/15 hrsz., 0117/6 hrsz., Gyula Város 
külterületi közigazgatási terület: 0355/25 hrsz., Ecsegfalva Község külterületi 
közigazgatási terület: 0591/8 hrsz.) piaci értékének meghatározását –  két egymástól 
független ingatlanforgalmi szakértő, értékbecslővel készítteti el. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcs Lajos mezőgazdasági ügyintéző 
Földi Imre programirányító 

Határidő: folyamatos 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés egy tájékoztató anyag a 
2011. szeptember 22-én a településen megrendezett Európai Autómentes Napról, amely nagy 
érdeklődést váltott ki.  
A plakátokon meghirdetett programok maradéktalanul megvalósultak, a legnagyobb tömeget 
megmozgató II. Gurul Ványa felvonulás volt, amelyen 614-en vettek részt. Így a tavalyi 422 
regisztrált résztvevővel büszkélkedő rekord az idén megdőlt. 
 
A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 315/2011.(IX.8.) Kt. határozatával úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak fejlesztése” című pályázati kiírásra, mely keretében a Nyíl, Hajnal, Kulich 
Gy., Sarló, Hámán K., Bajcsy Zs., Kígyó, Deák, Zrínyi, Hunyadi, Batthyány utcákban 
aszfaltburkolatú út megvalósítása, míg a Bethlen G. , Kölcsey, Báthory, Kossuth, Bánomkert 
utcákban az aszfaltburkolatú út felújítása valósulhasson meg.   
Elmondja, hogy az elmúlt hét folyamán érkezett a Regionális Fejlesztési Ügynökség hivatali 
szervezetétől a válasz, hogy csak a gyűjtőutak építésére vonatkozóan lehet pályázatot beadni. 
A polgármester elmondja, hogy a műszaki irodavezető egyeztetést végzett a rendezési tervek 
készítőjével. 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy két utcát gyűjtőúttá kell tenni az egyik a 
Vörösmarty utca egy része, a Hunyadi utcától kezdődően a Hősök teréig. Elmondja, hogy a 
rendezési terv készítőjét sikerült meggyőzni arról, hogy a Kulich Gy., Sarló utcát a Széchenyi 
utcától a Bánomkert útig gyűjtőúttá minősítse. Szerették volna a Hámán K., József A. utcákat 
is gyűjtőúttá minősíteni, de az nem valósítható meg. Tehát a Vörösmarty u, a Kulich Gy. és a 
Sarló utcák lettek gyűjtőutak.    
Az előterjesztésben aszfaltburkolatú út megvalósítása szerepel a felsorolt utcák tekintetében, 
valamint aszfaltburkolatú út felújítása. 
Az irodavezető elmondja, hogy a felsorolt utak tervezésére vonatkozóan helyi beszerzés 
keretében 3 cégtől kértek be árajánlatot. A megadott határidőig 2011. szeptember 26-án 10 
óráig mindhárom cég megküldte ajánlatát az alábbi tartalommal:  

1. Körös Road Kft. (5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 5. I.em. 7.) 
Ajánlati ár:  
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Útfelújítás: 623 Ft/fm + Áfa = 779 Ft/fm    
Útépítés: 821 Ft/fm + Áfa = 1.026 Ft/fm  

2. Agilitás Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba, Kisrét 5.) 
Ajánlati ár:  
  Útfelújítás: 450 Ft/fm + Áfa = 563 Ft/fm  
  Útépítés: 600 Ft/fm + Áfa = 750 Ft/fm  

3. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:  
   Útfelújítás: 550 Ft/fm + Áfa =688 Ft/fm  
  Útépítés: 723 Ft/fm + Áfa = 904 Ft/fm  

 A beérkezett ajánlatok közül az Agilitás Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt. ajánlata a 
legkedvezőbb.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Kéri a testületet támogassa azt, hogy a következő utcák vonatkozásában kerüljön a pályázat 
benyújtásra 
Útfelújítás:  Kossuth u.: 852 m,  

Vörösmarty u.: 352 m,  
Bánomkert u. (Széchenyi-Szeghalmi u. közötti szakasz): 812 m, 

Útépítés:  Deák F. u (Eötvös J. u. – Bánomkert u. közötti szakasz): 520 m, 
  Kulich Gy. u.: 202 m, 
  Sarló u.: 374 m  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a felsorolt utcák vonatkozásában kerüljön benyújtásra a pályázat 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 
355/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testüle úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
fejlesztése” című pályázati kiírásra.  
Sikeres pályázat esetén a Kulich Gy., Sarló, Deák F., utcákban aszfaltburkolatú út 
megvalósítását, míg a Kossuth L., Vörösmarty és a Bánomkert utcákban az 
aszfaltburkolatú út felújítását tervezi.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2012. január 30.  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy döntést kell hozni abban is, hogy a beérkezett 
ajánlattevők közül kit bíznak meg a tervezési feladatok elvégzésével.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügy- Ellenőrző- Önkormányzat Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy az ajánlatok elbírálása után javasolja a  bizottság az engedélyes 
tervek elkészítésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül az Agilitás Mérnöki Tervező és 



 76 

Szolgáltató Bt. ajánlatát kiválasztani, amely az útfelújítás tervezése vonatkozásában nettó 
450,- Ft/fm + Áfa, az útépítés tervezése tekintetében pedig 600,- Ft/fm + Áfa. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy az Agilitás Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt. 
ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
  
 

Határozat: 
356/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-3.1.1/B-
11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című pályázati 
felhívásra.  
A pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációk elkészítésére vonatkozóan  
– helyi beszerzési ajánlatkérés során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő Agilitás 
Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba Kisrét 5.) útépítés tervezésére 
tett 600,- Ft/fm + Áfa és útfelújítás tervezésére tett 450,- Ft/fm + Áfá-s áras ajánlatát 
hirdeti ki nyertesnek.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával.   
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  2011. október 3. 
 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén útépítéssel 
kapcsolatos.  
A legutóbbi ülésen döntött arról a testület, hogy az idei évben úttársulás megalakulását nem 
támogatja.  
Elmondja, hogy az önkormányzat közlekedési hálózat fejlesztési terve szerint a 2011-ben 
megvalósítani tervezett, de a DAOP-os pályázati lehetőség miatt halaszott Nyíl és Hajnal 
utcai útépítések egyike sem támogatható, mivel nem felel meg a meghatározott kategóriáknak 
„gyűjtő út, vagy azzá fejleszthető mellékút” a területi tervező szervezet szerint nem felel meg. 
Ha el is készítené az ezzel kapcsolatos közlekedési tanulmány módosítását, az a szakhatóság 
által az utak paraméterei miatt és a településhálózatban betöltött szerepük miatt elutasításra 
kerülne.  
Elmondja, hogy az utóbbi napokban több kivitelező szervezet jelentkezett, hogy a környékben 
végzett főút felújítási munkák kapcsán jelentős mennyiségű olcsó áron beépíthető mart 
aszfalttal rendelkezik, mellyel egy öntött aszfaltnál alacsonyabb minőségű, de mellékútra 
kifogástalanul alkalmas kedvezőbb áru utat tud építeni. A polgármester elmondja, hogy 
milyen szerkezettel, ami az előterjesztésben részletesen szerepel.  
Elmondja, hogy helyi beszerzés keretében ajánlatokat fognak bekérni a munkálatok 
elvégzésére.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
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Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság támogatja, hogy a Nyíl utcában az említett műszaki 
tartalmú út elkészítését.   
A bizottság az érdekeltségi hozzájárulás összegét 30.000,- Ft/ingatlan értékben javasolja 
meghatározni.  
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 kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
357/2011.(IX.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Nyíl utca útépítésére vonatkozóan a korábban aszfaltburkolat létrehozására 
megalakult úttársulást aktualizálja a szórt útalap 7-10 cm vastagságig terjedő mart 
aszfaltból készített hengerelt útburkolat műszaki tartalom figyelembevételével.  
A Képviselő-testület az érdekeltségi hozzájárulást 30.000,- Ft/ingatlan értékben 
határozza meg.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az úttársulás aktualizálására.  

 
A képviselő-testület az út kiépítését az alábbi feltételek meglétéhez köti:  
Amennyiben az úttársulásban résztvevők 50 %-a az érdekeltségi hozzájárulást egy 
összegben befizeti 2011. november 10-ig, valamint,  másik 50 %-a vállalja az 
érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetését 10 hónap alatt 3.000,- 
Ft-onkénti részletenként és az esedékes első részletet 2011. november 10-ig az 
önkormányzat házipénztárába befizeti. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
  Lengyel László műszaki ügyintéző 
Határidő:  2011. november 30. 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület 
pályázni kíván a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Nonprofit szervezetek 
fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása” című pályázati kiírásra. 
A pályázaton elnyerhető minimális összeg 500.000,- Ft, amely összegre pályázni kíván az 
egyesület. Sikeres pályázat esetén fellépő ruhákat szeretnének vásárolni.  
A pályázati anyaghoz mellékelni kell a képviselő-testület támogató nyilatkozatát és 
jóváhagyását.  
Mivel a pályázat utófinanszírozású, így kérvényüknek anyagi vonzata is van.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. 
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy ezen pályázat benyújtásához együttműködési 
megállapodás megkötésére is szükség van. A „Körös – Sárréti események, rendezvények” 
című kiíráshoz elegendő volt a támogató nyilatkozat. 
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Elmondja, hogy ha a pályázatokat pozitívan bírálják el, akkor 100 %-os támogatásban 
részesülnek, de előfinanszírozottak.  
Kéri a testületet, hogy a támogató nyilatkozat kiadásával értsenek egyet, illetve adjanak 
felhatalmazást a polgármester részére, ha az együttműködési megállapodások elkészülnek, 
hogy a polgármester azokat aláírhassa.  
Elmondja, hogy az együttműködési megállapodások még azért nem kerültek be a testület elé, 
mivel a költségek számítása, és az árajánlatok bekérése most van folyamatban.  
Megjegyzi, hogy a pályázat benyújtásának határideje október 30., a soron következő testületi 
ülés október 27-én lesz, így az egyesületek elő tudják készíteni a pályázatot, a költségek már 
ismertek lesznek, akkor a költségek ismeretében már tud döntést hozni a testület az 
együttműködési megállapodás aláírásáról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Elmondja, mivel a költségek nem ismertek, így az együttműködési megállapodás aláírásával 
nem ért egyet. Javasolja, hogy térjenek vissza a témára a költségek ismeretében és azt 
követően hozzanak döntést az együttműködési megállapodás aláírásról.  
A pályázat benyújtásával és a támogató nyilatkozat kiadásával a polgármester egyetért.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását. Sikeres pályázat 
esetén pedig visszatérnek a kérelem másik részére, amely az 500.000,- Ft megelőlegezésére 
vonatkozik, valamint az együttműködési megállapodás aláírására.   
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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

 
 
Határozat: 
358/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Dévavaványai Vox Humana Kórus Egyesületnek a Sárréti Vidékfejlesztési 
Egyesület által kiírt „Nonprofit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek 
támogatása” című kiírásra a pályázat benyújtását.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő: 2011. október 20. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 
pályázni kíván a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Nonprofit szervezetek 
fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása” című pályázati kiírásra. 
Az egyesület két célterületre kíván pályázatot benyújtani, amelyek a következők: 

- „Együtt a családokért” – előadás, amelyhez 250.000,- Ft támogatást igényelnek, 
- „Civilház felújítása, korszerűsítése, amelyhez 2.500.000,- Ft támogatást igényelnek.  
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A polgármester elmondja, hogy a pályázatok előfinanszírozásúak, amelyhez az egyesület 
szintén kéri a testület támogatását.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását. A pontos költségek 
ismeretében térjenek vissza az együttműködési megállapodás aláírásával kapcsolatos témára.   
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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  

Határozat: 
359/2011.(IX.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Nagycsaládosok Dévavaványai Egyesületnek a Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 
által kiírt „Nonprofit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása” 
című kiírásra – 2 célterület vonatkozásában – a pályázatok benyújtását.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő: 2011. október 20. 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – röviden tájékoztatja a jelenlévőket a „Dévaványa 
szennyvízberuházásának megvalósítása” című projekt állásáról.  
A tájékoztató anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Az irodavezető tájékoztatja a jelenlévőket és a tévé képernyője előtt lévő lakosokat a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. és Dévaványa Város Önkormányzatának csatornarákötési akciójáról, 
amely szeptember 22-én indult.  
A tájékoztató anyag szintén a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Az irodavezető röviden szól a „Dévaványa város csapadékvíz-elvezetésének kiépítése 
belterületen 22 utcában” megnevezésű munkálatok kivitelezéséről. 
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató anyag szintén a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az 
elmondottakat.  
Tájékoztatja a jelenlévőket és a lakosokat, hogy a budapesti ARCO Kamarazenekar 2011. 
október 1-én (szombaton) este 7 órakor a református templomban hangversenyt tart.  
Elmondja, hogy a képviselők részére is megküldésre került az október 6-ai rendezvényre 
szóló meghívó. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a defibilátor a jövő hét folyamán meg fogják vásárolni, a tanfolyam 
pedig október hónapban indul.  
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Kéri a lakosokat, akik a tanfolyamon részt kívánnak venni, azok Urbán Eszternél a 
jelentkezzenek a Dévaványáért Felemelkedéséért Alapítvány irodájában, vagy Szarka 
Istvánnál a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének elnökénél.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a tájékoztatást.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
előtt? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügyek és állásfoglalást igénylő személyi ügy elbírálásának érdekében. 
 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 
A zárt ülés anyaga az I-1/17-8/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-10. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 2300

 
 órakor bezárja.  

 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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	Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Humán-Innov Kft. által meghirdetett települési rendezvények, programok támogatására című pályázati felhívásra.

