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Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én meg-
tartott 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 

   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
Meghívottak: Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője, Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. 
ügyvezetője, Valánszki Róbert aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, Gyuricza Máté 
műszaki ügyintéző, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazga-
tója, Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
igazgatója, Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Művelődési Ház intézményegység vezetője, 
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Diósné 
Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető, Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy, őrspa-
rancsnok, Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja,Szűcs Ferencné a vérvételezést végző 
ápolónő, Szűcs József okleveles közgazdász, a lakosság részéről 5 fő. 

 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. A polgármester külön köszönti a 
napirendek kapcsán meghívott vendégeket.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A közszolgáltatási 
szerződésben foglaltak hatályosulása. 
Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetője 
 

2. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott önkormányzati 
vagyon hasznosításának tapasztalatai. 
Előadó:  Váradi Károly ügyvezető  
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3. Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi és 

kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). 
Előadó:  Földi Imre programirányító és szervező 

 
4. A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
 

5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 

 
6. Dévaványa Város Bűnmegelőzési Koncepciójának felülvizsgálata. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens  
                                                                

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

Határozat: 
 370/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 27-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A közszolgáltatási 
szerződésben foglaltak hatályosulása. 
Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetője 
 

2. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott önkormányzati 
vagyon hasznosításának tapasztalatai. 
Előadó:  Váradi Károly ügyvezető  

 
3. Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi és 

kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). 
Előadó:  Földi Imre programirányító és szervező 

 
4. A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
 

5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 

 
6. Dévaványa Város Bűnmegelőzési Koncepciójának felülvizsgálata. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens  
                                                                

7. Bejelentések  
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A polgármester a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatá-
sára tér át.  
A polgármester az írásos jelentéshez a következőket mondja el: 
313/2011.(IX.8.) Kt. határozattal  elfogadta a testület a Békés Megyei Tisza Kálmán Szak-
képző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Kollégium Dévavaványai Oktatási Egysége vezetőjének kérését. A Seres István 
Sporttelep épületében lévő öltöző helyiség és a sportpálya bérleti díját az oktatási egység 
szakmai munkájának segítése érdekében mérsékelte a testület és 1.500,- Ft + áfa/óra összeg-
ben határozta meg.  
Molnár István oktatási egységvezető szóban tájékoztatta, hogy a tervezet Zámbó András in-
tézményvezető véleményezése alatt áll. Megállapodás megkötésére, illetve a sporttelep bérleti 
díj ellenében történő használatára csak az intézményvezetői kötelezettségvállalást követően 
kerülhet sor.  
Molnár István oktatási egységvezetőtől érkezett egy levél ezzel kapcsolatban, amelyet a pol-
gármester felolvas. 
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A 342/2011.(IX.29.) Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy a Strandfürdő és Gyógy-
ászat munkahelyen gépész, karbantartó munkakör betöltésére 5 pályázat érkezett, amelyekből 
2 pályázat felelt meg a szakmai elvárásoknak. Az intézményi koordinátor javaslatára került 
kiválasztásra az egy fő gépész, karbantartó. 
A gyógytornász munkakör betöltésére vonatkozóan egy pályázat érkezett, amely megfelelő 
volt. A pályázó a mai napon megköszönte a lehetőséget, de november 2-től nem kívánja be-
tölteni az álláshelyet.    
A 344/2011.(IX.29.) és a 345/2011.(IX.29.)  Kt. határozatok végrehajtásánál leírta, hogy a 
Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. szám alatti költségalapú bérlakásra és a Ladányi Mihály u. 4. szám 
alatt lévő szociális bérlakásra nem érkezett pályázat. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban ké-
szült előterjesztés, amit tárgyalni fognak.    
A 347/2011.(IX.29.) Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy a  Magyar Vöröskereszt 
Békés Megyei Szervezete részére – a polgármester által aláírt – az együttműködési megálla-
podás négy példánya megküldésre került, ami még részükről aláírva nem érkezett vissza.   
Elmondja, hogy a jelentéshez mellékelve van az ÖNHIKI-s pályázattal kapcsolatban a Ma-
gyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságától érkezett hiánypótlási felhívás. 
A polgármester elmondja, hogy az EJT Kft. ügyvezető-helyettesének levele is mellékleve van 
a jelentéshez. 
A leveleket nem kívánja felolvasni, hiszen annak tartalmát mindenki megismerhette. 
Elmondja, hogy tájékoztatásképpen megkapták a képviselők azt a levelet, amelyben ajánlatot 
kérnek négy cégtől a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési feladatok 
ellátására alkalmas társaság létrehozására, illetve az ebben való közreműködésre. 
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta szóban kiegészíteni.   
 
A polgármester röviden szól a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről.   

- 2011. szeptember 30-án Gödöllőn a két legnagyobb önkormányzati szövetség – a Ma-
gyar Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége – az önkormányzatok létrejöttének évfordulós ünnepi rendezvényén 
vett részt, ahol többek között szó volt: 

o az önkormányzati rendszer átalakításáról, a járási kormányhivatalok létrehozá-
sáról és az önálló önkormányzati hivatalok fennmaradásának lehetőségeiről 
stb…, tehát a jelenlegi törvény-előkészítési időszakban aktuális kérdésekről. 
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o az Országos Szövetségek elismeréseinek átadásáról, 
o a két szövetség lehetséges egyesüléséről. 

 
- 2011. október 1-én a Református Templomban az ARCO Kamarazenekar fellépése 

volt. 
- 2011. október 6-án a Nemzeti Gyásznap rendezvénye emelkedett hangulatban és kö-

rülmények között került megrendezésre. 
- 2011. október 13-án délelőtt Békéscsabán a Békés Megyei Kormányhivatal Megyei 

Munkaügyi Központ „Út a munkához” című kétnapos rendezvénynek a megnyitója 
volt, ahol 

o a helyi középiskolai oktatási egység szakiskolai részlegének és a 
o Steeal Desing Kft-nek kiállítása komoly figyelmet kapott. 

- 2011. október 13-án délután 14 órai kezdettel a Ványai Ambrus Általános Iskola aulá-
jában az „Egészségnapok Dévaványán” című TÁMOP rendezvénysorozat záró ren-
dezvénye volt. 

- 2011. október 13-án délután 17 órai kezdettel 4 települési képviselő kezdeményezésé-
re a kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés biztosítása céljából területi ellátási kötele-
zettség módosítására vonatkozó kezdeményezés napirenddel tartottak rendkívüli kép-
viselő-testület ülést.  
Ezen az ülésen a szeptember 29-ei döntésüket megváltoztatva a testület kérte, hogy a 
Gyomaendrődi Egészségügyi Intézmény helyett a területi ellátási kötelezettség  
– ellátási érdekből – kerüljön át a nőgyógyászati szakellátás tekintetében a Mezőtúri 
Kórház Rendelőintézethez.  
Pályázati ügyhöz tartozó közbeszerzési témában szintén döntenie kellett a rendkívüli 
ülésen a testületnek.  

- 2011. október 18-án a TÖOSZ kibővített Elnökségi- Felügyelő Bizottsági együttes 
ülése volt Budapesten, ahol megfogalmazásra került a Szövetség állásfoglalása: 
o a 2012. évi költségvetés helyi önkormányzatokat érintő kondíciójával kapcsolato-

san, 
o az új önkormányzati törvény véleményezése. 

- 2011. október 23-án délután megtartott ünnepség keretében emlékeztek az 1956-os 
szabadságharc kitöréséről, küzdelmeiről, áldozatairól. 

- 2011. október 25-én a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Békés Megyei Vadá-
szati Szövetség egyeztető megbeszélést tartott, hol az önkormányzatot képviselve a 
polgármester vett részt. A megbeszélésen a 2012. évi megyei vadásznap dévaványai 
megrendezésének lehetőségeiről volt szó.  

- 2011. október 26-án Budapesten egy tájékoztatón vett részt, ahol az „Új Széchenyi 
terv” újabb programjairól volt szó.  

- A tegnapi napon a Békés Megyei Vízművek Zrt. rendkívüli közgyűlése volt, ahol Feke 
László műszaki irodavezető volt jelen, ahol téma volt: 

o a díjszabás felülvizsgálata,  
o eszköz használati megállapodások vizsgálata. 

A polgármester elmondja, hogy szeptember 29-ei testületi ülés óta egyetlen pótelőirányzat 
érkezett.  
Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása címen a 24/2011.(V.18.) NEMFI rendelet 
alapján benyújtott igényelt és jóváhagyott összeg: 844.800,- Ft. 
Felhasználása: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanu-
lók, nevelésének, oktatásának támogatására.” személyi és dologi költségre.  
A pénz nettó finanszírozással a költségvetési számlára október 8-án jóváírásra került.  
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A polgármester elmondja, hogy a 344/2011.(IX.29.) Kt. határozat végrehajtásánál leírta, hogy 
a Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. szám alatti költségalapú bérlakásra pályázatot írtak ki, a pályázati 
felhívás a Dévaványai Hírlap XXII. évfolyam 10. számában megjelent. A beadási határidőn 
belül pályázat nem érkezett, ezért a bérlakás állomány kihasználása érdekében javasolja a 
pályázati hirdetmény újbóli megjelentetését.  
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 megjelenteté-
séről, illetve a pályázati kiírás tartalmáról.  
„A bérbe adó a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30 napon belül köte-
les megjelentetni.” 
„A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat) 
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét, 
c) a lakás lakbérének összegét, 
d) a pályázat benyújtásának határidejét, 
e) tájékoztatást arról, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi 
lakbér egyösszegű megfizetését vállalja.” 
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati felhívás újbóli megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 371/2011.(X.27.) 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. november 5-én megjelenő számában: 
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tető-
tér 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. 
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A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal 9-es irodájában lehet igényelni. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2011. 11. 21. 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 gon-
doskodjon. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 345/2011.(IX.29.) Kt. hatá-
rozatával a Ladányi Mihály u. 4. szám alatti  szociális bérlakásra pályázatot írt ki. A pályázati 
felhívás a Dévaványai Hírlap XXII. évfolyam 10 számában megjelent.   
A beadási határidőn belül pályázat nem érkezett, ezért a szociális bérlakás állomány kihaszná-
lása érdekében javasolja, hogy újból tegyék közé a pályázati felhívást.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati felhívás újbóli megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
Határozat: 

 372/2011.(X.27.) Kt.hat. 
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonú szociális bérlakás állomány kihasználtsága érdekében, a Dévaványa, Ladányi Mi-
hály u. 4. szám alatti lakás bérbeadására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé a Dévavá-
nyai Hírlap novemberi számában: 

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 m
.  

2. A lakbér mértéke 200.-Ft/m2

 
. 

A pályázat feltételei között szerepel, mennyiben két vagy több igénylőnek azonos a besorolá-
sa, akkor az igénylés benyújtásának idejét kell figyelembe venni és a korábban benyújtott 
kérelmet kell teljesíteni.  
 
A pályázónak alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 
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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, kivé-
ve a mozgássérült személy gépkocsiját, vagy a rokkant személy munkaeszközeit, 
 
A pályázó család tagjai közül legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló szülő kereső tevé-
kenységet 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: 2011.11.21. 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 gon-
doskodjon. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyányi Irén szociális ügyintéző 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a 2011. szeptember 29-ei ülésen a Képviselő-
testület döntött a Nyíl utca mart aszfalttal történő megépítéséről mintegy 1.800 m2

A polgármester elmondja, hogy az úttársulás megalakult, így döntést kell hozni arról, hogy a 
munkálatokat ki végezze el.  

 mennyi-
ségben, amennyiben az érdekeltek a szükséges hozzájárulást befizetik. 

Elmondja, hogy a tárgyi beruházás elvégzésére a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figye-
lembevételével a helyi közbeszerzési eljárásra három cégtől kért árajánlatot a műszaki iroda.  
A megadott határidőig egy cég küldte meg árajánlatát a következő tartalommal: 

1. Útrégió Kft. (1054 Budapest Honvéd u. 8.) 
Ajánlati ár:       1. 500,- Ft/m2 

Az ár tartalmazza: 
+ Áfa 

- úttükör kialakítása,  
- martaszfalt gépi terítése 7-10 cm vastagságban,  
- gépi tömörítés,  
- felületforró emulziós belocsolása,  
- záró réteg kőszórása 2/4 zúzalékkal,  
- fedőréteg gépi tömörítése,  
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- aknák szintre emelése 
- útszélesítése kőalappal martaszfalttal. 

A polgármester megadja a Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő 
– elmondja, a bizottság javaslata, hogy az Útrégió Kft. 1.875,- Ft/m2

Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  

 bruttó áras ajánlatát, hir-
dessék ki nyertesnek, mint egyetlen ajánlatot tevőt. 

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal mely szerint az Útrégió Kft. 1.875,- Ft/m2

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 bruttó áras 
ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdessék ki nyertesnek kéri az kézfelnyújtás-
sal jelezze.  

 
Határozat: 
373/2011.(X.27.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, 
Nyíl utca útépítés munkáival – helyi beszerzési ajánlatkérés során – az Útrégió Kft. 
(1054 Budapest, Honvéd u. 8.) 1.875,- Ft/m2

 

 bruttó áras ajánlatát, mint egyetlen 
ajánlatot tevő ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
   Feke László műszaki irodavezető 
Határidő: folyamatos 

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

Határozat: 
 374/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 310/2011.(IX.8.); 
311/2011.(IX.8.); 312/2011.(IX.8.); 313/2011.(IX.8.); 314/2011.(IX.8.); 
321/2011.(IX.29.); 322/2011.(IX.29.); 332/2011.(IX.29.); 333/2011.(IX.29.); 
334/2011.(IX.29.); 337/2011.(IX.29.); 342/2011.(IX.29.); 343/2011.(IX.29.); 
344/2011.(IX.29.); 345/2011.(IX.29.); 347/2011.(IX.29.); 356/2011.(IX.29.); 
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358/2011.(IX.29.); 359/2011.(IX.29.); 361/2011.(IX.29.); 362/2011.(IX.29.); 
365/2011.(IX.29.); 261/2011.(VI.30.); határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jó-
váhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi 
ülés között történt eseményekről.  

 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét ké-
pezi.) 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a temető üze-
meltetéséről és a temetkezési tevékenységről, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
hatályosulásáról szóló tájékoztató megvitatása.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, a képviselő-testületnek a tájékoztató elfoga-
dásakor mérlegelnie kell, hogy az üzemeltetésre fordított kiadások és a bevételek egyenlegben 
vannak-e. A tájékoztatóból látható, hogy az idei évben is sikerült egy olyan mérleget összeál-
lítani, amelyben a bevételek a kiadásokat fedezték. A bizottsági üléseken az volt a javaslat a 
díjmértékek tekintetében, hogy azon ne változtassanak.  
Az ügyintéző elmondja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
előírja, hogy a temetői szolgáltatási díjakat évente felül kell vizsgálni, a temetőben alkalma-
zandó szolgáltatási díjtételeket a bevételek és kiadások mérlegéhez kell igazítani. 
Az előterjesztés úgy készült, hogy abban szerepel a rendelettervezet.  
Ha a testült úgy dönt, hogy a díjakon nem kíván változtatni, akkor arról határozatot kell hozni.  
Az ügyintéző röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – Gyuricza Máté a bizottsági ülésen elhangzottakat ismertette a jelenlévőkkel, azt 
megismételni nem kívánja. 
A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé, valamint javasol-
ják, hogy a díjak mértékén ne változtassanak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet elfo-
gadásra javasolnak a testület felé, a díjak mértékén történő változtatást szintén nem javasol-
ják.  
Kérdése, hogy a szemét elszállítása a temetőben megtörtént-e? 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Elmondja, látható a temetőben a készülődés a Mindenszentekre. Kérik a rendőrséget és a pol-
gárőrséget, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a temetőre.  
A polgármester megadja a szót Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője részére. 
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
A tájékoztató elkészítését követően Gyuricza Máté ügyintézővel telefonon konzultáltak, mivel 
hiányolta az áremelésre vonatkozó javaslatot.  
Az ügyintézőnek elmondta, hogy az idei évben nem kíván a szolgáltatási díjakon változtatni. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy legyen tekintettel a lakosság teherviselő képességére és 
vele egyetértésben az ez évre vonatkozó árak kerüljenek a következő évre ismételten elfoga-
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dásra. Mindezek ellenére elhangzott a lakosok részéről, hogy a koporsók, a temetkezési kellé-
kek drágák. Az ügyvezető elmondja, hogy a Pietas Kft. két éve nem emelt árat, és kijelenti, 
mint a Kft. felelős vezetője, hogy az idei évben sem kívánnak árat emelni annak ellenére, 
hogy áfa emelés fog történni.  
A Kft. ügyvezetője tájékoztatásképpen elmondja, hogy az urnafülkék értékesítési ára jelenleg 
22.050,- Ft/db, az elkészítési ár pedig 38.000,- Ft/db volt.  
Elmondja, hogy a temetőben megkezdték a szelektív hulladékgyűjtést, egyelőre csak a mű-
anyag palackok kerülnek kiválogatásra. 
Röviden szól arról, hogy a temetői törvény változni fog. Elmondja, ha a törvényt elfogadják, 
akkor arról a testületet tájékoztatni fogja.  
Röviden ennyiben kívánta az írásos anyagot kiegészíteni.  
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dorogi János ügyvezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elhangzott, hogy az áfa emelkedni fog. Kéri az ügyvezetőt, mint az Országos Kegye-
leti Bizottság tagját, ülésükön tegye szóvá, hogy a kegyeleti tárgyak áfáját ne emeljék, hanem 
csökkentsék. 
A képviselő kéri, hogy a hulladékgyűjtőket folyamatosan ürítsék.  
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetője – a képviselő felvetésére elmondja, hogy korábbi idő-
szakban a kegyeleti tárgyak áfája alacsonyabb volt.  
Elmondja, hogy több országban alanyi jogon támogatást biztosítanak a közvetlen hozzátartozó 
temetési költségeihez. Néhány példát említ Lengyelországban 148.000,- Ft a támogatási ösz-
szeg, Szlovákiában 120.000,- Ft, Szlovéniában 140.000- Ft, Romániában 100.000,- Ft. Sze-
retnék elérni, hogy Magyarországon is legyen ilyen jellegű támogatás.  
Elmondja, a szeméttárolók ürítése folyamatosan történik.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, amióta a Pietas Kft. üzemelteti a temetőt nem merült fel 
probléma, sőt az állapotok folyamatosan javultak.  
Elmondja, hogy a testületi döntés értelmében a Pietas Kft-vel újabb öt évre aláírásra került a 
temető üzemeltetésére vonatkozó megállapodás. A sírhelyek értékesítéséből az idei évre eső 
200.000,- Ft-ot a Kft. átutalta. Tehát minden a megállapodásban foglaltak szerint történik.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy ebben az időszakban a temetőben gyakoriak a 
virág és koszorú lopások. Kéri a rendőrséget és a polgárőrséget, hogy ezen időszakban foko-
zottabb figyelmet fordítsanak a temetőre.  
Kiss Károly képviselő – mint a polgárőrség tagja elmondja, hogy ebben az időszakban foko-
zott figyelemmel vannak a temetőre napközben, valamint éjszaka is ügyelnek arra, hogy ne 
történjenek lopások. Megjegyzi, hogy a forgalom irányításában is segítséget nyújtanak.  
Elmondja, hogy a holnapi napon lesz polgárőrgyűlés, ahol a rendőrség képviselői is jelen 
lesznek és első napirendként ezt fogják tárgyalni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatóját - a temető 
üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, valamint a közszolgáltatási szerződésben 
foglaltak hatályosulásáról - kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót a következő határozattal:  
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Határozat: 
375/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Pietas Egyházi Te-
metkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatóját - a temető üzemeltetéséről és a temetke-
zési tevékenységről, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
hatályosulásáról -  jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
(A Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatója a jegyzőkönyv mellék-
letét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § 
(3) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségüknek eleget téve a jelenleg hatályos 
díjmértékeket megvizsgálva és a díjak mértékét nem kívánja módosítani kéri, az kézfelnyúj-
tással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
376/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kö-
telezettségének eleget téve a jelenleg hatályos díjmértékeket megvizsgálta és a díjak 
mértékét nem kívánja módosítani. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
 
A polgármester megköszöni Dorogi János ügyvezetőnek és Gyuricza Máté műszaki ügyinté-
zőnek, hogy az ülésen megjelentek, valamint a kérdésekre adott válaszokat.  
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a Napközi 
Konyha működtetéséről, a vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának ta-
pasztalatairól szóló tájékoztató megtárgyalása. 
A polgármester megadja a Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – a bizottság ülésén a tájékoztatót részletesen megtárgyalta. Az ülésen a Bt. ügyve-
zetője a felmerülő kérdésekre választ adott.  
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Az ülésen szó volt arról is, hogy az értékteremtő közfoglalkoztatás tekintetében kezdődjenek 
el a tárgyalások annak érdekében, hogy minél több főt tudjanak foglalkoztatni. 
A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Váradik Károly ügyvezető részére, ha az írásos 
tájékoztatóhoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – köszönti a testületi ülésen megjelente-
ket.  
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a tájékoztató két részből tevődik össze. Az első rész az 
épület hasznosítása, karbantartása, állagának megőrzése. Elmondja, hogy ősszel és tavasszal 
az állagmegóvással kapcsolatos munkálatok végzése folyamatos a főépületen, illetve a mel-
léképületen is pl. a homlokzat vakolása, kémény újra rakása stb. Az önkormányzat egyik leg-
régebbi épületéről van szó, így nagyon sok tennivaló van a fejlesztések tekintetében.  
A tájékoztató másik része a közétkeztetésről szól, amely most egy reform folyamatot megy 
keresztül. A Bt. ügyvezetője említést tesz a törvényben előírt kötelezettségekről. 
Röviden szól arról, hogy az étlap összeállítás havi szinten történik, igyekszenek a változatos-
ságra, egyúttal figyelembe veszik a korosztályok igényét, mivel az étkeztetés kiterjed bölcső-
dés, óvodás, iskolás gyerekekre, felnőttekre, valamint időskorú ellátottakra. Az intézmények 
felé mindig nyitottak, kéréseiket lehetőségeikhez mérten igyekszenek teljesíteni.  
Elmondja, hogy az étlaptervezésben az intézmények részt vesznek. 
Röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Váradi Károlynak az elmondottakat.  
Elmondja, hogy fontos a közétkeztetés témája is, de a tájékoztatónak főképpen a vállalkozás-
ba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól kell szólnia.  
Röviden szól a gépjárműcseréről, a vízvezeték rendszer, valamint a fűtéskorszerűsítés fontos-
ságáról.  
A polgármester elmondja, hogy folyamatos egyeztetés van a tulajdonos és a vállalkozási tevé-
kenységet folytató között. Az eddigi tapasztalatok pozitívak voltak. A polgármester szól a 
bérleti díjról, valamint arról, hogy a vállalkozó mekkora önerőt vállalt egyes pályázatoknál, 
beruházásoknál. Megállapítható, hogy az önkormányzati vagyon jó kezekben van.  
A polgármester megadja a szót Váradi Károly részére.  
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – elmondja, hogy az elmúlt évi tájékoz-
tatóban felsorolták, hogy mely beruházásokra mekkora összeget fordítottak, erre most nem 
fektettek nagy hangsúlyt. Törekszenek arra, hogy az épület és a berendezések megfelelő álla-
potban legyenek.  
A 2012-es évben szeretnék a fűtést korszerűsíteni, amelyhez a tervdokumentációt megrendel-
ték és az elkészítésre is került, az engedélyeztetés folyamatban van.  
Év elején, ha a képviselő-testület is egyetért vele megkezdik az anyagbeszerzést, a tanév befe-
jezését követően, pedig elkezdik a munkálatokat. A fűtéskorszerűsítés befejezése után pedig a 
festés, mázolásra fog sor kerülni. Elmondja, hogy a munkáltok költsége bruttó 5 millió forint 
körül lesz.  
Elmondja, hogy ezen időszak alatt rendezvények lebonyolítását sem fogja vállalni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Váradi Károlynak az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy az ülésen szó volt a belső berendezések állapotáról is (asztalok, szé-
kek), amelyek cseréje célszerű lenne.  
Elmondja, hogy a Bt. egyre több rendezvény lebonyolítója, amivel a lakosság meg van elé-
gedve.  
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Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – elmondja, hogy fontos a berendezések 
cseréje is, de most elsődleges feladat a fűtéskorszerűsítés, mivel az már elavult, hiszen 32 éve 
működik.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy lehetőség szerint pályázni kell benyújtani a fejlesz-
tésekre, amelyhez természetesen az önerőt is biztosítani szükséges. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri képviselőket. 
Aki elfogadja a Váradi Étkeztetési Bt. tájékoztatóját - a napközikonyha működtetéséről, a 
vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól - kéri, az kéz-
felnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal:  
 

Határozat: 
377/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váradi Étkeztetési Bt. tájé-
koztatóját – a napközikonyha működtetéséről, a vállalkozásba átadott önkormányzati 
vagyon hasznosításának tapasztalatairól – jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselő-testület a Váradi Étkeztetési Bt. vezetőjének és dolgozóinak jó munka-
végzést kíván. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
(A Váradi Étkeztetési Bt. tájékoztatója a – a napközikonyha működtetéséről, a vállalkozásba 
átadott önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól – a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az önkor-
mányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási ne-
menként, illetve növényfajtánként).  
A polgármester elmondja, hogy a napirend előadója Földi Imre programirányító. 
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére, hogy a bizottsági ülésen 
elhangzottakat ismertesse.  
Séllei Zsigmond a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta. 
A bizottság tagja elmondja, hogy 2011. évben az előirányzott bevétel 66.565.000,- Ft, a telje-
sített bevétel 44.745.653,- Ft ez az eredeti előirányzathoz képest 67 %-os teljesülést mutat. 
Elmondja, hogy az őszi búza még nem került értékesítésre, ami a bevételt még növelni fogja.  
Kiadási oldalnál az eredeti előirányzat 31.214.000,- Ft a teljesített kiadás 13.872.000,- Ft ez 
az eredeti előirányzathoz viszonyítva 44 %-os teljesülést jelent. 
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Séllei Zsigmondnak az elmondottakat.  
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A bizottsági ülésen Balogh Zsigmond bizottsági külső tag elmondta, hogy a beszámolókat 
amióta figyelemmel kíséri a jelenlegi a legáttekinthetőbb, legelemzőbb, legellenőrizhetőbb. 
Ez nagyon fontos, hiszen ebben az esetben is önkormányzati vagyonhasznosításról van szó.  
A beszámolóból látható az is, hogy az önkormányzat mekkora gépparkkal rendelkezik.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegé-
szítése akkor, azt tegye meg. 
Földi Imre képviselő, programirányító – elmondja, hogy az írásos anyaghoz rövid szóbeli 
kiegészítést kíván tenni.  
Igyekezett a beszámolóban részletesen bemutatni a bevételek és a kiadások alakulását. Séllei 
Zsigmond képviselő is elmondta, hogy az előirányzott bevétel 66.565.000,- Ft, a teljesített 
bevétel 44.745.653,- Ft ez az eredeti előirányzathoz képest 67 %-ban teljesült. A bevételek 
alakulásánál nagy szerepet játszott a belvíz és az aszály.  
A tájékoztatóból látható az is, hogy a kiadási előirányzathoz képest sokkal kevesebbet költöt-
tek. Megjegyzi, hogy a kiadási előirányzat 31.214.000,- Ft, a teljesített kiadás pedig 
13.872.000,- Ft. 
A programirányító elmondja, hogy a VPOP-tól – gázolaj jövedéki adóként – 2010. évben kö-
zel 2 millió forintot igényeltek vissza, az idei évben pedig a 900.000,- Ft-ot sem érte el. Ebből 
is látható, hogy a kiadások csökkentek, gondol itt a gázolaj vásárlásra.  
A bizottsági ülésen felvetődött az őszi búza értékesítésének lehetősége.  
Elmondja, hogy az őszi búza értékesítésére vonatkozóan három cégtől kértek ajánlatot. A 
megadott határidőig egy ajánlat érkezett Szűcs Tibor Imre Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. sz. 
alatti lakos, vállalkozótól, amely nettó 47.000,- Ft/to, amit a bizottság elfogadhatónak tartott. 
Amennyiben a képviselő-testület egyetért az értékesítéssel a  nettó 47.000,- Ft/tonna áron, 
akkor a holnapi napon a búza értéke átutalásra fog kerülni az önkormányzat számlájára.  
A beszámolóban is leírta, hogy történtek ellenőrzések az önkormányzatnál, amire a jövőben is 
lehet számolni.  
A programirányító röviden szól az ellenőrzésekről és azok eredményéről. Megjegyzi, hogy az 
ellenőrzések során szankciót nem alkalmaztak az ellenőrzést végző szervek.   
Említést tesz arról, hogy az idei évtől a polgármesteri hivatalok támogatást nem igényelhetnek 
az MVH-tól, emiatt egy átadás-átvételre került sor, most már Dévaványa Város Önkormány-
zata az igénylő. 
Az írásos anyagban a jogszabályt idézve leírta, hogy a Natura 2000, valamint a KAT támoga-
tásokat miért nem kapták meg. Véleményük szerint a támogatások jogosak, ezért a szükséges 
jogi lépéseket megtették, tehát az ügy folyamatban van.  
A programirányító röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – kérdése, hogy a mezőgazdasági tevékenység a tervezett Kft-be bevihető lesz-e? 
Pap Tibor polgármester – a képviselő kérdésére elmondja, hogy a tevékenység a gazdasági 
társaságba bevihető, ha úgy dönt a képviselő-testület, de ehhez több döntés meghozatala is 
szükséges, valamint pénz is kell hozzá.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, a bizottsági ülésen szó volt a GPS beszerelésének lehető-
ségéről azon erőgépekbe, amelyekkel mezőgazdasági munkákat végeznek, valamint arról, 
hogy ezzel kapcsolatban kérjenek árajánlatokat. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – a képviselő felvetésére tájékoztatásképpen elmondja, hogy kb. 
egy készülék havi üzembetartási költsége kb. 4.000,- Ft. A készülék meg tudja határozni 1 
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méteres pontossággal a jármű helyzetét, menetlevelet lehet vele készíteni, illetve térképvázla-
tot készít, amely meg tudja mutatni, hogy aznap hol járt a gép és milyen sebességgel, valamint 
mutatja az elfogyasztott üzemanyag mennyiségét.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, meg kell nézni azt is, hogy az első beszerzési költség 
mekkora összeget tesz ki. Megjegyzi, hogy a havi üzemeltetési költség nem felvállalhatatlan, 
amely feltételezhetően megtérülő kifizetés lenne.   
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatásáról 
szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
378/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mezőgazda-
sági vállalkozási tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoz-
tató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 90,299 tonna őszi búzát 47.000,- 
Ft/to + áfa összegért értékesítsék Szűcs Tibor Imre vállalkozó részére kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 
379/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormány-
zat tulajdonát képező 90,299 tonna őszi búzát 47.000,- Ft/to + áfa áron értékesíti  
– az egyetlen ajánlatot tevő – Szűcs Tibor Imre Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. sz. 
alatti vállalkozó részére.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Földi Imre programirányító 
Határidő:  folyamatos  
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4. Napirendi pont 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2012. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. A polgármester elmondja, hogy az előter-
jesztést Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető késztette, megadja a szót részére, 
ha szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – szóbeli kiegészítést a leírtakhoz nem 
kíván tenni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, hogy a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben foglaltakkal a 
bizottság egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé a belső 
ellenőrzési tervet. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütem-
tervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
380/2011.(X.27.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
Az ellenőrzés tárgya, 
célja vizsgált szerve-

zet 

Kockázati tényezők Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzés 
ütemezése 

ÁMK normatív el-
számolását megalapo-
zó statisztikai adatok 
ellenőrzése 

Jogosulatlan támogatások miatti visszafizetési 
és kamatfizetési kötelezettség.  
Jogszabályi megfelelés.  
Jogosulatlan támogatások igénybevételére. 

2011. év 2012. január 

Közbeszerzési eljárá-
sok 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi, vala-
mint önkormányzati külterületi közutak fej-
lesztése” megnevezésű DAOP-3.1.1/B-08-
2008-0059, projektszámú beruházás. 
Az értékhatár megállapítása különös tekintet-
tel az egybeszámítás szabálya, közbeszerzési 
eljárás típusainak helyes megválasztása, az 
ajánlati felhívás közzététele jogszabályban 
meghatározottak szerint. Pénzügyi kockázat a 
beruházás lebonyolítása során felmerült több-
letkiadások a pályázathoz szükséges önerő 
mértékének biztosítása.         

2011. év 2012. június 
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Közbeszerzési eljárá-
sok 

„Dévaványa szennyvízberuházásának megva-
lósítása 8-10 öblözet” megnevezésű KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0006 projektszámú beruhá-
zás. 
Az értékhatár megállapítása különös tekintet-
tel az egybeszámítás szabálya, közbeszerzési 
eljárás típusainak helyes megválasztása, az 
ajánlati felhívás közzététele jogszabályban 
meghatározottak szerint. Pénzügyi kockázat a 
beruházás lebonyolítása során felmerült több-
letkiadások a pályázathoz szükséges önerő 
mértékének biztosítása.         

2011. év 2012. szeptem-
ber 

 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a belső ellenőrzési tervet továbbítsa 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoportja részére. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
Határidő: 2011. november 15. 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az 5. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím 2012. évi kitüntetett-
jéről.)  
A polgármester napirend cserét javasol annak érdekében, hogy most ne kelljen zárt ülést el-
rendelni. Javasolja, hogy a kitüntetési ügyet az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb 
kérdésekben való döntéshozatal érdekében amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a napirend cserével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
381/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete napirend cserét hajt végre és a 2012. 
október 27-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről. A közszolgáltatási 

szerződésben foglaltak hatályosulása. 
Előadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetője 
 

2. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott önkormányzati 
vagyon hasznosításának tapasztalatai. 
Előadó:  Váradi Károly ügyvezető  

 
3. Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi és 

kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). 
Előadó:  Földi Imre programirányító és szervező 
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4. A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 
5. Dévaványa Város Bűnmegelőzési Koncepciójának felülvizsgálata. 

Előadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens  
                                                                

6. Bejelentések  
 

7. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.  
Előadó:  Pap Tibor polgármester 

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal  

 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Város Bűnmegelőzési Koncepciójának felülvizsgálata. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy törekedni kell továbbra is a partner-
ség erősítésére a rendőrség, polgárőrség és más civil szervezetek között. Az esetleg hiányzó 
kapcsolat- és jelzőrendszer létrehozható, csökkenthető a sértetté válás veszélye, továbbá elő-
segíthető a bűnmegelőzés terén a lakosság és a civil szervezetek egységesebb szemléletmód-
jának kialakítása, és mindezek által növelhető a város lakosainak, a városba érkezőknek, az itt 
dolgozóknak és tanulóknak a biztonságérzete. 
Az irodavezető elmondja, hogy az együttműködés a rendőri szervekkel jó, az együttes fel-
adatvállalás hozhat csak eredményt a bűnmegelőzésben és biztonság megteremtésében. 
A keddi Oktatási Bizottsági ülésen Németi József bizottsági külső tag elmondta, jó lenne, ha 
az iskolák környékén közúti jelzőtáblákat, illetve figyelemfelkeltő táblákat helyeznének el. 
Elmondta azt is, hogy a rendőrség promóciós anyagok megküldésével elősegíthetné a tanulók 
tájékoztatását, figyelemfelkeltését.  
Az ülésen szó esett a DADA program esetleges továbbfolytatásáról is.  
Az irodavezető elmondja, hogy a „DADA program” befejeződött az általános iskolában, he-
lyette „Az iskola rendőre” program működik. 
Az intézményben továbbra is igényt tartanak a szorosabb rendőri együttműködésre a tanulók 
tájékoztatása kapcsán.  
A Tisza Kálmán Közoktatási Intézményből is jelezték, hogy intézményükben, osztályfőnöki 
órákon szívesen vennék a rendőri jelenlétet, a diákok tájékoztatását.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, a bizottság örömmel vette, hogy a polgárőrség létszáma gyarapodott.  
A bizottsági ülésen szó volt a „DADA programról, „Az iskola rendőre” programról, amiről az 
irodavezető említést tett.  
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy a városban, iskolaidőben csellengő fiatalokat a 
rendőrök megszólíthatnák és figyelmeztetnék őket, hogy iskolában a helyük.  
A rendőrségi tájékoztatás rendszeresen történjen meg az intézmények felé, valamint a Déva-
ványai Hírlapon keresztül a lakosok felé is.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy egyhangúlag elfogadásra javasolják a képviselő-testület 
felé Dévaványa Város Bűnmegelőzési Koncepcióját 2011-2016. időszakra vonatkozóan. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megadja a szót Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy, őrsparancsnok részére.  
Szlovák Zsolt rendőr főhadnagy, őrsparancsnok – köszönti az ülésen megjelenteket.  
A közúti jelzőtáblákkal kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy minden évben történik forga-
lomtechnikai bejárás az önkormányzat munkatársával és a Közlekedési Felügyelet dolgozójá-
val. Első sorban az iskolák környékét járják be, majd ezt követően feljegyzést készítenek, 
amelyet eljuttatnak a megfelelő hatóságokhoz, akik tudnak segíteni a táblák elhelyezésében. 
Az őrsparancsnok elmondja, hogy az ide évben két alkalommal történt meg a bejárás. Lehető-
ségekhez mérten a hiányzó és kopott táblák pótlása folyamatos. Elmondja, hogy pályázat út-
ján két tábla kerül elhelyezésre a gyalogos átkelőhelyeknél, amely felhívja a kerékpárosok 
figyelmét, hogy a gyalogos átkelőn csak a kerékpárt tolva, gyalogosan lehet áthaladni. Úgy 
gondolja, hogy ez ügyben a megfelelő intézkedéseket megtették.  
Elmondja, hogy a promóciós anyagok a rendőrőrsön megtalálhatók, eddig még egy intéz-
ményből sem jelezték felé, hogy küldjenek számukra. 
Elmondja, hogy az általános iskola első osztályába a promóciós anyagot kijuttatták.  
A promóciós anyagokat szívesen rendelkezésre bocsátja.  
Igyekszik figyelemmel lenni arra vonatkozóan, hogy a rendőrségi hírek megjelenjenek a Dé-
vaványai Hírlap mindegyik számában. 
Elmondja, hogy az általános iskolákban folyamatos az „Az iskola rendőre” program. A prog-
ramot a Szügyi Dániel Református Általános Iskolában Hajdu Sándor törzszászlós, a Ványai 
Ambrus Általános Iskolában pedig Micskei Mihály törzszászlós tartja. November hónaptól az 
őrsparancsnok is részt vesz a programban.  
A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási egységvezetőjével felvette a kapcsolatot és 
igény szerint részt vesz az osztályfőnöki órákon.    
Az őrsparancsnok röviden ennyiben kívánt reagálni az elhangzott felvetésekre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szlovák Zsoltnak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Bűnmegelőzési Koncepcióját 2011-2016. időszakra vonatko-
zóan kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
382/2011.(X.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Bűnmegelő-
zési Koncepcióját 2011-2016. időszakra vonatkozóan elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
Melléklet:  Dévaványa Város Bűnmegelőzési Koncepciója 
 

 
(Dévaványa Város Bűnmegelőzési Koncepciója – 2011-2016. időszakra vonatkozóan – a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely a bejelenté-
seket tartalmazza.  
A polgármester elmondja, hogy az első bejelentést Balogh Csilla jegyző készítette. Megadja a 
szót részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) 
IRM rendelet 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján önkormányzati rendelet nem ismétel-
heti meg a központi jogszabály szövegét. 
Az önkormányzat 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szer-
vezeti és működési szabályzatáról 6. § (1) és 7. § (1) bekezdései megismétlik az önkormány-
zati törvény 9. § (1) és (3) bekezdését, ezért kéri a két említett bekezdés hatályon kívül helye-
zését.  
6. § (1) „Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.” 
7. § (1) „A Képviselő-testület egyes hatásköreit a Polgármesterre, a bizottságaira, a helyi ki-
sebbségi önkormányzat testületére a törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhat-
ja.” 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést, a rendelet módosítá-
sával egyetértenek.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

25/2011.(X.28.) önkormányzati rendeletét 
az 

önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés hitelfelvétellel kapcsolatos, 
ajánlattételi felhívás módosítása.  
A polgármester elmondja, döntött arról a képviselő-testület, hogy a KEOP-4.2.0/B/09-2010- 
0055 „Biobrikettáló üzem létesítése Dévaványa Városi Önkormányzat számára” címmel, a 
Biobrikettáló üzem megépítéséhez szükséges önerőt fejlesztési hitelfelvételével biztosítja. A 
szeptemberi ülésen arról is döntött a képviselő-testület, hogy ajánlatkérésre mely pénzintéze-
teket kéri fel és elfogadta az ajánlattételi felhívást a pénzügyi szolgáltatás nyújtására. 
A felkért öt pénzintézet az ajánlattételi felhívást megkapta, azt visszaigazolta, a megadott ha-
táridőre egyik banktól sem érkezett ajánlat.  
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  



 21 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – a polgármester elmondta, hogy az aján-
lattételre felkért öt pénzintézet egyike sem tett ajánlatot.  
Az irodavezető javasolja, hogy három pénzintézetet kérjenek fel ajánlattételre, amelyek a kö-
vetkezők:  

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. OTP Bank Zrt. 
Székhely: Budapest 1051 Nádor 

Az irodavezető elmondja az előző ajánlattételi felhívás készítésekor, úgy gondolták, hogy 
elegendő lesz a hitel biztosítékaként a költségvetési elszámolási számla feletti felhatalmazá-
son alapuló beszedési megbízás. 
Javasolják a testületnek, az ajánlattételi felhívás módosítását úgy, hogy a hitel biztosítékaként 
a költségvetési elszámolási számla feletti felhatalmazáson alapuló beszedési megbízáson túl 
szántó művelési ágú ingatlanfedezetek is kerüljenek be.  
Az irodavezető elmondja, hogy a többi módosítási javaslat a határidőkre vonatkozik.  
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni a leírtakhoz.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság ülé-
sén elhangzottakat.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, hogy a bizottság 8 tagból áll, a bizottság elnöke elfoglaltsága miatt nem 
tudott jelen lenni az ülésen, így 7 bizottsági tag tárgyalta az előterjesztést.  
A képviselő-testület döntött arról, hogy a brikettáló megvalósításához szükséges önerőt hitel-
felvétellel biztosítja.  
A bizottsági ülésen felmerült, mi lehet annak az oka, hogy egyik pénzintézet sem nyújtott be 
ajánlatot, valamint más fedezetet is kérnek biztosítékként.   
A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy újabb értékes földterületek lesznek újabb 20 éven 
keresztül jelzálogosítva, olyan létesítményre, ami nem biztos, hogy létfontosságú, illetve 
olyan üzemeltetési költséggel jár, amely nem biztos, hogy produktumot tud termelni.  
Elhangzott az előző testületi ülésen az Organoferm Kft. beszámolója kapcsán, hogy a telepet 
rentábilisan akkor lehetne üzemeltetni, ha 5.000 tonna zöldhulladék beérkezne.  
A brikettáló üzemeltetése kapcsán a probléma akkor jelentkezik, ha nem lesz elegendő alap-
anyag. Elképzelhető, hogy ezt a problémát az önkormányzat egyik évben tudja kezelni, a má-
sik évben nem. 
Az előző napirend kapcsán szó volt arról, hogy Agrár-környezetgazdálkodási Célprogramban 
vesznek részt, amelynél olyan kritériumoknak kell megfelelni, ami nem biztos, hogy lehetővé 
teszi azt, hogy a brikettálóhoz termeljenek.  
Elmondja, hogy 4 bizottsági tag támogatja a hitelfelvételt, 3 bizottsági tag pedig tartózkodott.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági ülésen elhangzottak ismer-
tetését.  
A polgármester elmondja, hogy ezt az ügyet már régóta készítik elő, a megvalósíthatósági 
tanulmányt külső szakember készítették el, amelyet a pénzintézetek bekértek.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szűcs József okleveles közgazdász, lakossági kép-
viselő részére.  
Szűcs József okleveles közgazdász, lakossági képviselő – köszönti a képviselő-testületi ülé-
sen megjelenteket. 
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A lakossági képviselő a következőket mondja el: 
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők, Tisztelt jelenlévők! 
Azért kértem a Polgármester Úrtól, hogy szót kapjak a testületi ülésen, mert aggasztónak lá-
tom az Önkormányzat pénzgazdálkodását. Véleményem szerint nagyon nagy sebességgel 
haladunk a pénzügyi felé, s a döntéshozók nagy része ezt nem látja. 
Ez év február 11-én tartott várospolitikai fórumon elmondtam, hogy a költségvetés összeállí-
tása során melyek azok a szempontok, amelyek megvalósításával a pénzügyi egyensúly hitel 
felvétel nélkül is fenntartható. A fórumról készült jegyzőkönyv a Polgármesteri Hivatalban 
gondolom mindenki számára elérhető.  
A mondandóm lényege az volt, ami a sikeres pénzgazdálkodás ősi aranyszabálya: addig nyúj-
tózkodj, ameddig a takaród ér. Ezt az elvet az év eddig eltelt időszakában sajnos nem sikerült 
betartani. Mind a beruházásoknál, mint az önként vállalt feladatoknál erőnkön és lehetősége-
inken felül költekezünk. Ha nem kapunk hitelt, akkor adjunk el termőföldet mondván a már 
megnyert pályázatoknál ne hagyjuk elveszni az állami támogatást.  
Én két területről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. 
1. Beruházáspolitika, fejlesztéspolitika. 
Két szélsőséges felfogás létezik: Erőltetett, vagy dinamikus fejlesztéspolitika, 

     Óvatos fejlesztéspolitika. 
A dinamikus fejlesztéspolitika egy termelő vállalkozásnál indokolt lehet, hiszen ha valakinek 
a terméke, szolgáltatása iránt nagyobb a kereslet, mint a kapacitása, akkor a minél gyorsabb 
kapacitásbővítés érdekében szükség lehet a hitelfelvételre. Itt csupán arra kell vigyázni, hogy 
a létrehozott többlet kapacitás révén termelődjön annyi többlet nyereség, amely fedezi a hitel 
kamatterheit és a visszafizetendő tőke összegét. Egy önkormányzatnál is lehet indokolt a hi-
telfelvétel, hiszen az Európai Uniós támogatás igénybevételéhez szükséges saját erő így köny-
nyebben biztosítható.  
Minden hitelfelvétel a későbbi fejlesztési lehetőségeket csökkenti, hiszen az adott évi bevéte-
lekből kell biztosítani a tőke és kamattörlesztés összegét.  
Tehát tartósan nem lehet berendezkedni arra, hogy mindig külső forrásból fedezzük a beruhá-
zások saját erő részét, mert amennyi kamatot ki kell fizetni a hitelek után annyival biztosan 
csökkenni fog a későbbi fejlesztési lehetőségünk.  
Dévaványa megvalósította a dinamikus fejlesztési szakaszt, amikor 300 millió forint kötvény 
kibocsájtással biztosítottuk beruházásaink saját erő fedezetét, melynek következtében jelentős 
beruházások valósultak meg.  
A jövőben elengedhetetlen, hogy a korábbi dinamikus fejlesztési politika helyett óvatos fej-
lesztési politikát valósítsunk meg. Ez azt jelenti, hogy kevesebb pályázatot kell benyújtani, s a 
beruházási célokat rangsorolni kell. A legindokoltabbnak ítélt beruházásokból is csak azokat 
lehet megvalósítani, amihez a pénzügyi fedezet a rendelkezésünkre áll. A levett 300 millió 
forint értékű kötvény a svájci frank erősödése miatt a mai árfolyamon több mint 450 millió 
forint visszafizetési terhet ró a településre.  
Nem lenne tisztességes a 3 év múlva esedékes hatalomátadás során az új polgármesterre, az új 
képviselő-testületre ennél nagyobb terhet hátrahagyni.  
2. Termőföld eladás és az abból származó bevétel felhasználása. 
Közgazdasági szempontból viszonylag egyszerű kérdésről van szó. A mérleg egyik serpenyő-
jében van a termőföld, mint olyan vagyontárgya, amelyre soha egy fillért sem kell ráfordítani, 
s mégis az értékéhez viszonyítva 6-8 %-os tiszta bevételt produkál. Egyetlen tényezőre kell 
vigyázni, hogy a bérlő biztonságosan kifizesse a bérleti díjat.  
Amennyiben a mérleg másik serpenyőjébe olyan vagyontárgyat, fejlesztési célt tudunk tenni, 
amely ugyanilyen kockázatmentesen a fentinél több jövedelmet, tiszta bevételt biztosít, akkor 
a földet el lehet adni.  
Mire is akarjuk fordítani a földeladásból származó bevételt? 
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Egy önkormányzati Kft. induló tőkéjének megteremtéséhez, mely a termelő tevékenységet 
(földművelést, biobrikett gyártást, szemét-szállítást stb.) végezné.  
Az önkormányzat által alakítandó Kft. a születése pillanatában halálra van ítélve.  
Nem tudom elképzelni, hogy önkormányzati tulajdonlás mellett átlag feletti hatékonyságot 
tudnák elérni. Márpedig egy vállalkozás megmaradásának ez az elemi követelménye. Nézzük 
meg közelebbről egy ilyen társaság megalakítását.  
Szükség van egy jó vezetőre, akit jól meg kell fizetni, mert magas követelményt állítunk fel 
vele szemben. Szükség van egy könyvelőre is, mert itt vállalkozói számvitelt kell vezetni, s az 
önkormányzatnál ennek feltételei nincsenek meg. Szükséges gépkocsi, iroda, irodai felszere-
lés, még lehetséges, hogy titkárnő is. A kiszervezendő feladatokat jelenleg az önkormányzat 
dolgozói látják el, s ehhez képest az új szervezet létrehozásával jelentős többlet költség fog 
felmerülni. Ez nem lenne nagy baj, ha a többlet költséget meghaladó többlet teljesítmény ke-
letkezne. Erre garanciát tud itt bárki vállalni, mert én nem mernék. A létrehozott társaság jó 
pár évig elvegetál, évenként nyomni kell bele a milliókat, s majd az új polgármester és képvi-
selő-testület kezdeményezni fogja a felszámolását.  
A földeladásból származó bevétel többi része – amennyiben nem kapunk hitelt – a létreho-
zandó biobrikett gyártó üzemhez a saját erőt biztosítaná. Erről hasonlóan lesújtó véleményem 
van. A biobrikett üzem egy termelő beruházás. Egy ilyen beruházás eldöntésénél bárki való-
sítja azt meg, csak egy szempontot lehet figyelembe venni, mégpedig azt, hogy a befektetett 
pénz milyen biztonsággal, hány év alatt térül vissza.  
Azon képviselők közül, akiktől én megkérdeztem, hány év alatt térül meg ez a beruházás sen-
ki nem tudott választ adni, mondván ilyen számítást nem láttak. Egy laza kézmozdulattal el-
fogadtunk egy 130 millió forintos beruházást, mert van hozzá 60 %-os állami támogatás, s 
majd ennyivel gyarapszik a vagyonunk. Ez volt a fő szempont.  
Én láttam ennek a beruházásnak a gazdaságossági számítását, mert a Polgármester Úr megen-
gedte, hogy megnézzem. Nyereségesre van tervezve, melyben 7 év alatt visszatérülne a befek-
tetés, de ez a gazdaságossági számítás ezer sebből vérzik.  
Az előállított biobrikett eladási ára 3.600,- forintban van megtervezve, amikor tűzifát 1.500-
2.000,- forint mázsánkénti áron lehet vásárolni. Az éves üzemeltetés bérköltségére 2.200 eFt 
van tervezve, amikor véleményem szerint legkevesebb 6-8 millió forintra lesz szükség.  
A véleményem megmásíthatatlan. A válság közepén az önkormányzat ne fogjon termelő be-
ruházásba, ezt hagyja meg a vállalkozóknak ez az ő dolguk.  
Mi szerény bérleti díjért adjuk bérbe a téglagyári épületeinket, területünket és felesleges koc-
kázatot ne vállaljunk.  
Tehát a mérleg másik serpenyőjébe a nullát, vagy a prognosztizálható veszteséget tették és ezt 
tartják jobbnak 9 főből 7-en.  
Amennyiben a képviselő-testület ilyen megközelítésben is megtárgyalja a földeladás indokolt-
ságát vajon akkor is csak 2 fő szavaz ellene? 
Összefoglalva: 
Magyarország jelenleg nem a jogbiztonságáról híres, hanem épp az ellenkezője az igaz, hogy 
ilyen jogbizonytalanság az letelt 20 évben még soha nem volt.  
Ismeretlen az önkormányzatok jövőbeni feladata, s a feladatokhoz biztosított pénzügyi forrás 
nagysága.  
Ma nem a fejvesztett előre menekülés a helyes út, hanem a kivárás, az erőgyűjtés és tartalék-
képzés a legfontosabb.  
Dévaványa relatíve szegény település, szegény a vállalkozók nagy része, úgyszintén a lakos-
ság nagy része. Nem támogatjuk azt a politikát, mely meggondolatlanul bőkezűen engedi a 
pénzköltést, s utána mikor szembesülnek a túlköltekezéssel, jöhet a hitel felvétel, a vagyonér-
tékesítés, a földbérleti díjemelés, s az iparűzési adó emelés.  
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Sem a dévaványai vállalkozók, sem a dévaványai polgárok nincsenek olyan anyagi helyzet-
ben, hogy bármilyen adó emelést elfogadjanak.  
Bármelyik családnál, bármelyik vállalkozónál, aki nem akar csődbe jutni elemi követelmény, 
hogy a rendelkezésre álló pénzt kell beosztani. Ez a racionális gazdálkodás elengedhetetlen 
feltétele. Felelős magatartás-e az, amit a Pénzügyi Bizottság egyes tagjaitól lehet hallani, hogy 
jövőre emelni kell az iparűzési adó mértékét, új adókat lehet és kell kivetni a lakosságra.  
Tisztelt Képviselők! Nem kérünk mást csak annyit, amennyit a jelen helyzetben az élet min-
denkitől megkövetel nevezetesen az anyagi lehetőségeinkhez igazítsuk az igényeket az Ön-
kormányzatnál is, s ne a bevétel fokozás és ezen keresztül a lakosság és a vállalkozók túlter-
helése legyen a cél.” 
Köszöni a lehetőséget. 
Elmondja, hogy a mondandóját a novemberi testületi ülésre, a közmeghallgatás napirendi 
ponthoz szánta vitaindítónak, de úgy gondolta, hogy most jött el az ideje, hogy elmondja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szűcs József okleveles közgazdásznak az elmondotta-
kat.  
A polgármester elmondja, hogy e témában már jó néhány kört futott a képviselő-testület. El-
mondja, hogy tárgyalta a képviselő-testület, hogy a ciklusprogramban hátralévő feladatok 
megvalósításában hogyan döntsenek, azokat megvalósítsák, hagyjanak el belőle, vagy módo-
sítsák. A képviselő-testület úgy döntött, hogy ezeket a fejlesztési feladatokat meg kell valósí-
tani, amelyben nemcsak a biobrikettáló volt benne, hanem az intézmény épületek energetikai 
korszerűsítése is. Elmondja, hogy a brikettáló hosszú távú hitelfelvétellel valósítható meg, 
hiszen másból forrást nem tudnak hozzá biztosítani.  
Röviden szól arról, hogy milyen kedvező az MFB hitelfelvételi konstrukciója.  
A képviselők véleménye az volt, hogy a brikettálót meg kell valósítani. Megjegyzi, hogy Ba-
logh Zsigmond bizottsági külső tag is ezen a véleményen volt. A polgármester szól arról, 
hogy nem csak szalmát, faaprítékot lehet az üzemeltetés során felhasználni, hanem lehet erre a 
célra energia ültetvényt telepíteni, egyéb kaszálékokat felhasználni amit, ha a komposztálóra 
adnak át még fizetnünk is kell érte, így pedig értékesíthető biobrikett lesz belőle.  
Meg kell nézni, hogy a referencia üzemben jelenleg mennyiért tudják értékesíteni a brikettet 
(3.960,- Ft/q).  
Még egyszer elmondja, hogy a megvalósíthatósági tanulmány készítésére külső cégeket kér-
tek fel. Elmondja, hogy a Magyar Energia Központ a tanulmányt átvizsgálta, előtte pedig a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Főosztálya. Megjegyzi, hogy Bencsik János ál-
lamtitkár gratulált a képviselőknek a felvázolt programhoz, amely összekapcsoltan jó az in-
tézményi energetikával. Elmondták, hogy környezettudatos önkormányzatról van szó. Minta 
projektnek tartották az elképzelést. Szó volt arról, hogy beemelik a közfoglalkoztatási prog-
ramba a bio tüzelőanyag előállítást és minimum 20 fő foglalkoztatására kapnak támogatást 
ehhez kapcsolódóan.   
A polgármester elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be bálázók- és aprítógép beszerzésére 
vonatkozóan, ami szintén kapcsolódik a briekttálóhoz.  
A polgármester elmondja, hogy egy összetett feladatról van szó, amelynek része az iparterület 
fejlesztése.  
A polgármester úgy gondolja, hogy nem rossz irányt vettek fel. Megjegyzi, hogy irányt válta-
ni mindig tudnak.  
Elmondja, hogy az előkészítő munkákra nem kevés munkát és pénzt fordítottak.  
A polgármester véleménye, hogy meg kell próbálkozni a hitelfelvétellel.   
Elmondja, hogy az önkormányzat a hitel biztosítékaként szántó művelési ágú ingatlan fedeze-
tet is ajánlana fel.  
A polgármester nem javasol irányváltást, tervszerűen, folyamatosan lépjenek előre. 
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A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő három pénzintézettől kérjék meg 
az ajánlatokat.  
A döntést a képviselőknek kell meghozni. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, mindig az a vád éri a képviselő-testületet, hogy nem te-
remtenek munkahelyet.  
A képviselő elmondja, hogy a Városgazdálkodási Kft. létrehozásával munkahelyek teremtésé-
re lenne lehetőség, amelyet majd egy agilis vezetőnek kell irányítani.  
Röviden szól arról, hogy korábban a településen működő termelőszövetkezetek tönkrementek, 
jó példa, hogy gazdasági társaságként működnek. 
Meglátása, hogy a Városgazdálkodási Kft. egy jó vezetővel, és dolgozókkal el tudná látni a 
mezőgazdasági jellegű feladatokat is. Megjegyzi, hogy a vállalkozásoknál jól működik a me-
zőgazdaság, akkor az önkormányzatnál is működhet gazdaságosan. Ez esetben nem a bérleti 
díjból, hanem a termelésből származna a bevétel.  
A képviselő hosszú időnek tartja, hogy 20 évre jelzálogjoggal terheljenek le újabb mezőgaz-
dasági rendeltetésű területeket.  
Elmondja, hogy a földek műveléséhez a géppark rendelkezésre áll. A képviselő úgy gondolja, 
hogy nagyobb bevételre számíthatnak a mezőgazdasági termelésből, mint a bérleti díjból.  
A képviselő elmondja, hogy a városgazdálkodási kft. többféle feladatot tudna ellátni, amiről 
már volt szó, valamint 10-15 fő számára munkalehetőséget tudnának biztosítani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károly képviselőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy gazdasági társaság el tudná végezni a mezőgazdasági tevékenységet, 
a szemétszállítást, a brikettálást, ami elválaszthatatlan a mezőgazdasági tevékenységtől.  
Fontosnak tartja, hogy a dévaványai embereknek munkát tudjanak biztosítani. 
Elmondja, hogy az erdőket fűtési célra kivágni nem szabad, ki kell váltani mezőgazdasági 
termékek felhasználásával. 
Röviden szól arról, hogy ellátogatott hazai és külföldi brikettáló üzemekbe is. 
A képviselő szól a szalma hasznosításáról. Említést tesz az önkormányzat gépparkjáról, vala-
mint arról, hogy pályázatot nyújtottak be bálázó- és aprítógépre, amely a brikettálónál kerülne 
hasznosításra.  
A képviselő támogatja a hitelfelvételt annak érdekében, hogy a tervezett elképzelést meg tud-
ják valósítani. Elmondja még azt is, ha a hitelfelvétel nem lesz eredményes, akkor a termőföl-
dekből kell értékesíteni.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor képviselőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – úgy gondolja, hogy a jövőbeni feladatokat nem kell ecsetelni, 
azzal mindenki egyetért, vannak kitűzött célok, amit el kell érni. 
A képviselő elmondja, hogy az 53 millió forintot, amelyet hitelként kívánnak felvenni a 
brikettáló megvalósításához, azon az összegen 35.000 q fát lehetne vásárolni. El kell gondol-
kodni azon, hogy miért van szükség a brikettálóra.  
A képviselő elmondja, hogy a hitelfelvétel esetén összesen 216 ha földterületre kerülne jelzá-
logjog 2031. évig.  
A képviselő nem támogatja a hitelfelvételt.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, mindenkinek szíve-joga hogyan dönt.  
A polgármester megadja a szót Bartha Sándor vállalkozó, lakossági képviselő részére.  
Bartha Sándor vállalkozó, lakossági képviselő – dicséretesnek tartja azt az előkészítő mun-
kát, amelyet a brikettálóval kapcsolatban végeztek.  
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Már korábban is elmondta, hogy a Kft-je – amely mezőgazdasági tevékenységgel  
foglalkozik – sikeresen pályázatott birkettáló létesítésére, amelynek megvalósítására nem ke-
rült sor. Véleménye szerint soha meg nem térülő beruházás egy brikettáló üzem létesítése. A 
megvalósítás mellett egyetlen ok van, az illegális fakitermelés csökkentése.  
Megjegyzi, hogy soha meg nem térülő beruházásról van szó.  
A vállalkozó szól a széna, valamint a szalma településre történő beszállításának önköltségéről, 
amely 1.200,- Ft/q. Elmondja, hogy 1 q brikett energia költsége 400,- Ft. Eddig már 1.600,- 
Ft-ba kerül 1 q brikett előállítási költsége, de még a hiteltörlesztéssel nem számolt, valamint a 
többi felmerülő költséggel. Elmondja, hogy egy birkettáló üzemeltetése akkor éri meg, ha a 
terméknek meg van a piaca. 
A vállalkozó véleménye, hogy a brikettálót nem szabad megvalósítani, különösen úgy, hogy 
ezért 210 hektár dévaványai földterületet adnak el. A föld érték. Elmondja, hogy 1991. évben 
az önkormányzat ezt a földet kapta a Magyar Államtól, azért, hogy az önkormányzat, mint 
gazdasági egység működjön. Az önkormányzatnak ezt a földet úgy kell használni, hogy 10, 
20, 50 év múlva is ezé a közösségé legyen.  
Véleménye szerint, ha földet kíván értékesíteni az önkormányzat, akkor azon kis területekkel 
kellene kezdeni, amelyek nem Dévaványa közigazgatási területén találhatók.  
Megjegyzi, hogy a földértékesítéssel a földpiac megbolydulna a településen.     
Földet csak abban az esetben szabad eladni, ha olyan kár éri a gazdálkodást, ami a működést 
veszélyezteti.  
Elmondja közgazdasági alapigazság az, hogy a beruházás nem cél, hanem egy eszköz a jöve-
delem eléréséhez.  
Véleménye szerint földet nem szabad eladni azért, hogy öt év múlva legyen egy elavult tech-
nológiájuk, hiszen a brikettáló öt év alatt az amortizáció szabályai szerint nullára leíródik.   
Elmondja, hogy nem irányváltásra van szükség, hanem stopot kell parancsolni.  
Ezt a beruházást presztízs kérdésnek tartja, vagy valakinek érdeke fűződik ahhoz, hogy ez az 
üzem megvalósuljon. 
Köszöni a figyelmet, ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Bartha Sándor vállalkozónak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Vass Károly részére.  
Vass Károly az Agrodéva Kft. ügyvezetője – a Bartha Sándor által elmondottakkal egyetért, 
amelyhez rövid kiegészítést kíván fűzni. Szó volt arról, hogy az önkormányzat munkahelyeket 
fog teremteni, amihez kapcsolódóan elmondja, hogy az Agrodéva Kft. 2.500 hektár területen 
gazdálkodik, a dolgozói létszám 50 fő. Ebből látható, hogy 1 munkahely fenntartásához 50 
hektár földterületre van szükség. Az ügyvezető elmondja a gazdálkodásból 50 hektár terület 
kiesése egy munkahely megszűnését eredményezi, akár az Agrodéva Kft-nél, akár más vállal-
kozásnál. Elképzelhető, hogy az önkormányzatnál nőni fog a munkahelyek száma, de a tele-
pülésen összességében csökkenni fog, mivel ennek a földnek ez az eltartó képessége.  
A döntés meghozatalánál ezt is figyelembe kell venni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a képviselő-testület nagyon felelősen gondolkodik. A bizottsági ülé-
sen is elhangzott, hogy a földeladást nem a dévaványai földekkel akarják megkezdeni, hanem 
vidéken levőekkel (Gyula, Csorvás, Ecsegfalva). Dévaványa közigazgatási területéhez tartozó 
földek vonatkozásában pedig a kisebb parcellák értékesítésére gondoltak. Az elmondottak is 
mutatják, hogy a termőföld védelme fontos a képviselőknek is.    
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Bartha Sándor vállalkozó, lakossági képviselő ré-
szére.  
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Bartha Sándor vállalkozó, lakossági képviselő – egyetértene a földértékesítéssel, ha az abból 
származó bevétel a pedagógusok bérének kifizetésére, vagy az iskolában fűtésre kellene.  
Megjegyzi, hogy Magyarországon nagyon kevesen vesznek brikettet, hiszen az ára 3.500,- 
Ft/q. A brikettáló létesítése nem jövedelmező, hiszen a brikettnek nincs piaca.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a földértékesítés nem ehhez a témához kapcsoló-
dik, hanem az önkormányzati gazdasági társaság megteremtéséhez, illetve olyan fejlesztések 
megvalósításához, ami nem kifejezetten termelő beruházás pl. belterületi csapadékvíz rende-
zés önereje, valamint az „Új Széchenyi Tervben” ezután meghirdetésre kerülő pályázatokhoz. 
A polgármester elmondja, hogy a kötvénykibocsátásból származó bevétel a folyamatban lévő 
beruházásokhoz van rendelve. 
A polgármester úgy gondolja, hogy a képviselő-testület nem felelőtlen. Tény az is, hogy az 
érdekek ütköznek. Ha most földterületeket értékesítenek, az meg fogja mutatni a dévaványai 
földek valódi értékét. 
Tény az is, hogy az önkormányzat a földjeinek egy részét az államtól kapta, élt azzal a jogá-
val, hogy a meg nem váltott állami tartalék területeket az önkormányzat kérhette. Megjegyzi, 
hogy egy részét meg kapták, egy részét nem pl. nem kapták meg a Körösi Állami Gazdaság 
területét, az ment az állami földalapba.  
A polgármester elmondja, hogy ebben a kérdésben már egyszer döntött a testület, bízik abban, 
hogy a bankok a módosítást elfogadják. 
Elmondja, hogy olyan terméket kell gyártani, amely megállja a piac próbáját. 
Rövid említést tesz a prototípusról, amely működött az önkormányzat kazánjában és még so-
rolhatná.  
Javasolja, hogy a témát zárják le.  
Elmondja, hogy döntést kell hozni a testületnek a hitelfelvétel kérdésének ügyében.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – javasolja, hogy névszerinti szavazással döntsenek a 
„Biobrikettáló üzem létesítése Dévaványa Városi Önkormányzat számára” című beruházás 
megvalósításához az önerő biztosítására 53.174.000,- Ft összegű fejlesztési hitelfelvételről. 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy névszerinti szavazással döntsenek az 53.174.000,- Ft összegű fejlesz-
tési hitelfelvételéről kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testült egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat:  
383/2011.(X.27.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-4.2.0/B/09-2010-055 
„Biobrikettáló üzem létesítése Dévaványa Városi Önkormányzat számára” című be-
ruházás megvalósításához az önerő biztosítására 53.174.000,- Ft összegű fejlesztési 
hitelfelvétele ügyében névszerinti szavazással dönt.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a KEOP-
4.2.0/B/09-2010-0055 „Biobrikettáló üzem létesítése Dévaványa Városi Önkormányzat szá-
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mára” című beruházás megvalósításához az önerő biztosítására 53.174.000,- Ft összegű fej-
lesztési hitelfelvételéről. 
A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő képvi-
selők pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető ki-
mondásával szavazzanak. 
 
Képviselő neve:  szavazata: 
Pap Tibor polgármester  „igen” 
Novák Imre alpolgármester „igen” 
dr. Ágoston Sándor képviselő „igen”  
Kiss Károly  képviselő  „nem” 
Nyuzó Marietta képviselő „nem” 
Földi Imre képviselő „nem” 
Kanó József képviselő „nem” 
Séllei Zsigmond  képviselő „nem” 
Dékány József  képviselő  „igen” 
 
Pap Tibor polgármester – szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 
„igen” szavazattal, 5 „nem” szavazattal és „ellenszavazat” nélkül a képviselő-testület elveti a 
hitelfelvételt.  
 
A polgármester elmondja, hogy a testület döntése azt jelenti, hogy a hitelkérelem nem kerül 
benyújtásra, a beruházás nem lesz megvalósítva, az elnyert támogatás visszamondásra fog 
kerülni. Tehát az eddigi munka és a ráfordított költségek elvesztek. 
 
 
A polgármester rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amely a vérvételi hely üzemel-
tetésével kapcsolatos lakossági és képviselői észrevételekre történő megoldáskeresés. 
Elmondja, hogy sikerült egy alternatív megoldási javaslatot találni a helyzet kezelésére.  
A polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen kialakult egy vélemény, amelynek ismerte-
tésére megkéri Földi Imre bizottsági tagot.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság javaslata szerint a vérvételezés heti egy alkalommal bővül-
ne, amelynek a költségét javasolják felvállalni, valamint a Szeghalomra történő heti egy alka-
lommal történő szállítás költségét is. A havi költség kb. 50.000,- Ft, amihez próbáljanak ala-
pítványi támogatást szerezni.  
Bíznak benne, hogy ez a megoldási javaslat segítséget jelent a vérvételezésnél. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Elmondja, hogy azon a héten, amikor az ellátás szünetel, akkor a hétfői napon egy plusz szál-
lítás jelentkezik, mivel a túrajárat csak a keddi és a hétfői napokon jön Dévaványára. A szer-
dai napok vonatkozásában, pedig meg kell oldani a szállítást.  
A legolcsóbb megoldás szerint a saját gépjármű hasznosítás lenne, abban az esetben, ha az 
önkormányzat gépjárműve nem ér rá, akkor igénybe vennék a támogató szolgálat gépjármű-
vét.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az elhangzott javaslatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 



 29 

Határozat:  
384/2011.(X.27.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, 
Széchenyi u. 1. szám alatt heti két alkalommal történő vérvételezési napok számát 
egy nappal növeli.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a levett minták önkormányzati gépjárművel tör-
ténő beszállításával felmerülő havi 50.000,- Ft költséget az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  
A képviselő-testület a költségek fedezéséhez alapítványi támogatást is kíván szerez-
ni.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Lelngyel László műszaki ügyintéző 
Urbán Eszter alapítványi munkatárs 

Határidő:  folyamatos  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Dévaványa Város Önkor-
mányzat saját tulajdonát képező termőföldek értékesítésre történő kijelölésével kapcsolatos. 
A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 12. § (4) b) pontja értelmében zárt ülést rendelhet el a vagyonával való ren-
delkezés tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
A polgármester javasolja, hogy a témát zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.  
Vass Károly az Agrodéva Kft. ügyvezetője – véleménye szerint a település vagyonával kap-
csolatos téma tárgyalása a lakosságra is tartozik, így ezt nyílt ülésen kellene megtárgyalni.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a téma tárgyalása során hangzanak el olyan infor-
mációk, amelyek a nyilvánosságra nem tartoznak. Természetesen a zárt ülésen hozott döntés 
az már nyilvános.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – javasolja, hogy a témát vegyék le a napirendről, ne tárgyalják.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi a képviselőket, hogy a termőföldek értékesítésre törté-
nő kijelölésével kapcsolatos témát kívánja-e tovább tárgyalni a jelenlegi testületi ülésen? 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Szavazást követően megállapítja, hogy 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszava-
zat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat:  
385/2011.(X.27.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja 
tárgyalni a jelenlegi testületi ülésen a termőföldek értékesítésre történő kijelölésével 
kapcsolatos napirendet.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal 



 30 

A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy zárt ülés keretében tárgyalják a termőföldek értékesítésre történő 
kijelölésével kapcsolatos előterjesztést kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy 2 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett és ellenszava-
zat nélkül a képviselő-testület zárt ülést nem rendel el, ezen napirendet nyílt ülés keretében 
tárgyalja.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen kiala-
kult véleményt.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottsági ülésen hét bizottsági tag volt jelen, időközben egy bizottsá-
gi tagnak elfoglaltsága miatt az ülésről el kellett mennie, így ezen előterjesztést 6 bizottsági 
tag tárgyalta.  
Elmondja, hogy a képviselő-testület szeptember 8-án tartott rendkívüli ülésén felkérte a Pénz-
ügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságot, hogy a termőföldterületek érté-
kesítésre történő kijelölésére a hivatal mezőgazdasági ügyintézőjével együttműködve készít-
sen javaslatot. A termőföld értékesítésből minimum 80 millió forint fejlesztési célú bevétel 
elérését tűzi ki célul a testület. 
A bizottság a testületi határozatban foglaltaknak eleget tett, az előterjesztés elkészült.  
A képviselő-testület az előző ülésen nem a földterületek értékesítéséről döntött, hanem azok 
piaci értékének meghatározásáról. 
A földterületek piaci értékének meghatározását két egymástól független ingatlanforgalmi 
szakértő elvégezte. Ezzel az volt a cél, hogy meg tudják határozni az önkormányzat tulajdo-
nában lévő földterületek értékét. 
Az előző testületi ülésen kérte azt is a televízió nyilvánossága előtt, hogy a vállalkozók ezzel 
kapcsolatban mondják el véleményüket.  
Elmondja, hogy Gyula, Ecsegfalva, Csorvás települések közigazgatási területén található ön-
kormányzati tulajdonú földterületek értékesítésre történő kijelölését egyhangúlag támogatta a 
bizottság. Ezen területek nagysága összesen 12 hektár.  
Elmondja, hogy a hivatalos értékbecslésben szereplő ártól alacsonyabbat nem határozhatnak 
meg.  
A bizottság az értékesítésre kijelölt ingatlanok esetében az árverésen az induló licit ár vonat-
kozásában a következő javaslatot teszi: 

- Csorvás Város külterületi közigazgatási területén található mezőgazdasági rendeltetésű 
termőföld terület vonatkozásában:  nettó 1.000.000,- Ft/ha, 

- Gyula Város külterületi közigazgatási területén található mezőgazdasági rendeltetésű 
termőföld terület vonatkozásában: nettó 800.000,- Ft/ha, 

- Ecsegvalva Község külterületi közigazgatási területén található mezőgazdasági rendel-
tetésű termőföld terület vonatkozásában: nettó 5-600.000,- Ft/ha. 

dr. Ágoston Sándor bizottsági tag javaslata mindegyik terület vonatkozásában (nettó) 1,5 mil-
lió forint/ha. 
A bizottsági tag elmondja, hogy Dévaványa város külterületi közigazgatási területén található 
mezőgazdasági rendeltetésű termőföld területek értékesítésre történő kijelölésére vonatkozóan 
a bizottság érdemben nem tud javaslatot tenni, az ülésen ezzel kapcsolatban patt helyzet ala-
kult ki.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági ülésen elhangzottak ismer-
tetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy e témában kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
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Aki egyetért azzal, hogy Csorvás Város külterületi közigazgatási területén található összesen: 
4,8701 ha nagyságú, 167,67 Ak. értékű, (megbontva: 0116/15 hrsz-ú, 3,0938 ha nagyságú, 
107.66 Ak. értékű, illetve a 0117/6 hrsz-ú, 1,7763 ha nagyságú, 60,01 Ak. értékű) szántó mű-
velési ágú ingatlanok értékesítésre kerüljenek kijelölésre, árverésen az induló licit ár nettó 
1.000.000,- Ft/ha összegben legyen megállapítva kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
386/2011.(X.27.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 
képező Csorvás Város külterületi közigazgatási területén található összesen: 4,8701 
ha nagyságú, 167,67 Ak. értékű, (megbontva: 0116/15 hrsz-ú, 3,0938 ha nagyságú, 
107.66 Ak. értékű, illetve a 0117/6 hrsz-ú, 1,7763 ha nagyságú, 60,01 Ak. értékű) 
mezőgazdasági rendeltetésű termőföld területeket fejlesztési programjának megvaló-
sítása érdekében értékesítésre kijelöli. 
 
A Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt ingatlanok esetében az árverésen az in-
duló licit árat nettó 1.000.000,- Ft/ha összegben állapítja meg. 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az árverés meg-
hirdetéséről gondoskodjon a Békés Megyei Hírlapban, a Szuperinfóban, a Dévavá-
nyai Hírlapban és a csorvási helyi lapban.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkeze-
lő Bizottságot az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. sz. 
mellékletében foglaltak alapján az árverést folytassa le.  

 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcs Lajos mezőgazdasági ügyintéző  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 
Bizottság elnöke  

Határidő:  folyamatos 
 

 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy Gyula Város külterületi közigazgatási területén található 2,9078 ha 
nagyságú, 77,13 Ak. értékű mezőgazdasági rendeltetésű termőföld terület értékesítésre kerül-
jön kijelölésre, az árverésen az induló licit ár nettó 800.000,- Ft/ha összegben kerüljön megha-
tározásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat:  
387/2011.(X.27.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 
képező Gyula Város külterületi közigazgatási területén található 2,9078 ha nagysá-
gú, 77,13 Ak. értékű mezőgazdasági rendeltetésű termőföld területet fejlesztési prog-
ramjának megvalósítása érdekében értékesítésre kijelöli. 
 
A Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt ingatlan esetében az árverésen az induló 
licit árat nettó 800.000,- Ft/ha összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az árverés meg-
hirdetéséről gondoskodjon a Békés Megyei Hírlapban, a Szuperinfóban, a Dévavá-
nyai Hírlapban és a gyulai helyi lapban.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkeze-
lő Bizottságot az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. sz. 
mellékletében foglaltak alapján az árverést folytassa le.  

 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcs Lajos mezőgazdasági ügyintéző  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 
Bizottság elnöke  

Határidő:  folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy Ecsegfalva község külterületi közigazgatási területén található 
5,1953 ha nagyságú, 104,00 Ak. értékű mezőgazdasági rendeltetésű termőföld terület értéke-
sítésre kerüljön kijelölésre, az árverésen az induló licit ár nettó 500.000,- Ft/ha összegben 
kerüljön meghatározásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 ellenszava-
zattal és tartózkodás nélkül az induló licit árat nem fogadja el azaz a nettó 500,000,- Ft/ha 
összeget. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy Ecsegfalva község külterületi közigazgatási területén található 
5,1953 ha nagyságú, 104,00 Ak. értékű mezőgazdasági rendeltetésű termőföld terület értéke-
sítésre kerüljön kijelölésre, az árverésen az induló licit ár nettó 600.000,- Ft/ha összeg kerül-
jön meghatározásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 ellenszava-
zattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
 

Határozat:  
388/2011.(X.27.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 
képező Ecsegfalva község külterületi közigazgatási területén található 5,1953 ha 
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nagyságú, 104,00 Ak. mezőgazdasági rendeltetésű termőföld területet fejlesztési 
programjának megvalósítása érdekében értékesítésre kijelöli. 
 
A Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt ingatlan esetében az árverésen az induló 
licit árat nettó 600.000,- Ft/ha összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az árverés meg-
hirdetéséről gondoskodjon a Békés Megyei Hírlapban, a Szuperinfóban és a Déva-
ványai Hírlapban. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkeze-
lő Bizottságot az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. sz. 
mellékletében foglaltak alapján az árverést folytassa le.  

 
Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcs Lajos mezőgazdasági ügyintéző  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 
Bizottság elnöke  

Határidő:  folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – a bizottsági javaslat az volt, hogy Dévaványa város külterületi köz-
igazgatási területén található 01508/6 hrsz-ú, 53,2769 ha nagyságú, 497,49 Ak. értékű, 
01508/9 hrsz-ú, 80,6258 ha nagyságú, 1.207,22 Ak. értékű, 01620 hrsz-ú, 94,9174 ha nagysá-
gú, 1.852,36 Ak. értékű mezőgazdasági rendeltetésű termőföldek ne legyenek értékesítésre 
kijelölve. 
A polgármester javasolja, hogy e tekintetben is tárgyaljanak tovább. 
A polgármester számításai szerint kb. 10,5 millió forint bevétellel számolhatnak, ha a terüle-
tek az induló licit áron kerülnek értékesítésre.  
Elmondja, hogy a képviselő-testület termőföld értékesítésből minimum 80 millió forint fej-
lesztési célú bevétel elérését tűzte ki célul. El kellene dönteni a képviselőknek, hogy 
dévaványai területből kívánnak-e annyit értékesíteni, hogy a tervezett fejlesztésekhez meg 
legyen a forrás. Megjegyzi, hogy a brikettálóhoz az önerőt hitelfelvételből biztosították volna, 
amit a képviselő-testület elvetett.  
A polgármester megadja a szót Bartha Sándor részére. 
Bartha Sándor vállalkozó, lakossági képviselő – elmondja, hogy a Nemzeti Földalap részéről 
találtak 100.000 hektár területet. Kérdése, hogy hasonló vagyonleltárral Dévaványa területéről 
van-e földterület? 
Pap Tibor polgármester – közbevetőlegesen elmondja, hogy van terület Dévaványáról is.  
Bartha Sándor vállalkozó, lakossági képviselő – lehetőség szerint ezt tárják a nyilvánosság 
elé. A lakossági képviselő javaslata szerint az önkormányzat létrehozhat egy földhasznosító 
bizottságot – korábban már volt ilyen bizottság –, amely a képviselő-testülettel közösen keres-
se meg azokat az értékesítési területeket, amelyek az önkormányzat gazdálkodását nem fogja 
hátráltatni és piacképes. Tehát azokat a kicsi szorványterületeket, ami jelenleg az önkormány-
zat tulajdonában van, de a következő években az önkormányzat által gazdaságosan nem mű-
velhetők és bérbeadással vannak hasznosítva. Valószínűnek tartja, hogy ezeket a területeket a 
piaci ártól lényegesen olcsóbban tudják értékesíteni. 
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Ezt egy jól előkészített munkával meg lehet valósítani anélkül, hogy az önkormányzatnak 
nagy lenne a vagyonvesztesége.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a vagyon nemcsak a földvagyon van, hanem ingatlanva-
gyon, immateriális vagyon és pénzvagyon is, egyik vagyonelemből a másik vagyonelem len-
ne, jóval nagyobb értéken, mint amilyen értéken ez a vagyon nyilván van tartva. Nem beszél-
ve arról, hogy a pályázati önerőként az ily módon képződő saját forrás átlagban meghárom-
szorozódik és vagy értéket termel, vagy fenntartható módon jobb minőségű szolgáltatást 
nyújt.   
A polgármester elmondja, hogy a területek értékbecslése megtörtént, az érdeklődés során már 
jóval nagyobb ígéreteket kaptak, mint a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapí-
tott forgalmi érték, ha értékesítésre kerülnek a területek. 
Elképzelhető, hogy a kisebb területek is meghoznák a szükséges forrást.  
Bartha Sándor vállalkozó, lakossági képviselő – elmondja, hogy az elmúlt időszakban a 
Nemzeti Földalapkezelő egyetlen egy adásvételt nem akadályozott meg. Megjegyzi, ha a 
Földalapkezelő el kívánja vinni a szorványterületeket, akkor tegye azt. 
Pap Tibor polgármester – megjegyzi, hogy a Földalapkezelőnek sincs szüksége az ilyen terü-
letekre. 
A polgármester elmondja, most arról kell dönteni, hogy akarnak-e annyi területet kijelölni 
értékesítésre, amely a forrásigényt kielégítené. Ha nem döntenek az értékesítés mellett, akkor 
le kell állni a fejlesztésekkel.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – meglátása szerint a kisterületek értékesítésre ki lennének jelölve 
a jelenlegi bérlők biztos, hogy érdeklődést mutatnának a vásárlásra.  
A képviselő röviden szól arról a cikkről, amelyik a Békés Megyei Hírlap október 22-i számá-
ban jelent meg és bemutatja, hogyan emelkednek a földárak Magyarországon.  
A képviselő elmondja, hogy a területeket, amelyeket el kívánnak adni, azokat nem helyi vál-
lalkozók fogják megvásárolni, ezt a hozzáértő szakemberek is elmondták. Ebből következik 
az is, hogy nem helyi munkaerőt fog foglalkoztatni, hanem hozza a saját dolgozóit. 
Jó lenne figyelembe venni a szakemberek véleményét. 
A képviselő el mondja, ha így folytatják tovább a munkát 3 év múlva nem fognak képviselők 
lenni, a polgármester sem lesz polgármester. Kéri a képviselőket, hogy mértéktartóak és meg-
fontoltak legyenek.  
Pap Tibor polgármester – úgy gondolja, hogy eddig mértéktartóan, megfontoltan, célszerű 
döntéseket hoztak, mindig azt bánták meg, amit nem léptek meg.  
Ez az út a település leállásához, stagnálásához, a lakosság további elvándorlásához vezet és 
még sorolhatná, mert egy bizonyos érdeki körnek engednek.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – mindenki tudja, hogy a föld az egy érték. Nem lehet tudni, hogy 
2014. után mit fog érni a föld.  
Röviden szól az agrártámogatásokról. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselő-testületnek döntést kell hozni abban, 
hogy tovább kívánnak-e lépni a földértékesítés tekintetében, vagy sem.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy dévaványai földterületeket jelöljenek ki értékesítésre annak érdeké-
ben, hogy a tervezett fejlesztésekhez a szükséges forrást biztosítani tudják kéri, az kézfelnyúj-
tással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tar-
tózkodás nélkül nem jelöl ki értékesítésre dévaványai földterületeket.  
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A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, a polgármester élt azzal a lehetőséggel, hogy szaporí-
totta a város vagyonát, amit most közös érdekük megtartani.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy már megint nem értik egymást. Elmondta, hogy 
egyik vagyon átalakul a másik vagyonba. Ahhoz, hogy vagyont tudjanak létesíteni eszközök 
szükségesek, többek között pénzeszköz.  
A mai ülésen már elhangzott, hogy 50 hektár földterület szükséges egy munkahely fenntartá-
sához. 50 hektár értékéből az önkormányzat a brikettáló és a hozzá kapcsolódó program segít-
ségével közvetlenül egy műszakba két fő, közvetve a programban minimum 20 fő foglalkoz-
tatását tudja elérni.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – nagyon helyesen hangzott el, hogy a földnek értéke van. Nem véletlenül mondta azt, 
hogy 6-700.000,- Ft/ha összegért a földvagyont elherdálni nem szabad.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ár az árverésen alakulna ki.  
Bartha Sándor vállalkozó, lakossági képviselő – már volt szó az agrártámogatásról. Elmond-
ja, hogy a mezőgazdaság agrártámogatás nélkül tudna működni, de annak a kárát a végfel-
használó érzékelné. Támogatás hiányában az élelmiszer árak nagyon magasak lennének. Az 
elmondottak miatt az Európai Unió 2014. év után is fenn fogja tartani az agrártámogatást.  
Pap Tibor polgármester –a vitát lezárja, a testület döntött e témában.   
A polgármester elmondja, hogy a következő bejelentés egy támogatási kérelem. 
A polgármester elmondja, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet 
nevében Nagy Mariann e-mailben kereste meg önkormányzatot azzal, hogy támogatást kérjen 
a Szeghalom Mentőállomás mentőautóinak felszereltségéhez, ami mentőállomás mentéstech-
nikai eszközeinek megvásárlását tenné lehetővé.  
Megjegyzi, hogy a kérelmező 2010. szeptemberében is nyújtott be ilyen tárgyú kérelmet, amit 
akkor a Képviselő-testület anyagi okok miatt nem tudott támogatni. 
A benyújtott kérelem csatolva van az előterjesztéshez. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve 
érintettség hiányáról.  
Az irodavezető az előterjesztésben tájékoztatásul leírta, hogy a önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésről szóló az 5/2011.(II.25) önkormányzati rendelet 8 sz. mellékletének 16. sorában a 
civil szervezetek támogatására eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel. 
Erre a célra elkülönített eredeti előirányzat a Képviselő-testület döntése alapján felhasználásra 
került.  Jelenleg a költségvetésben ezen a jogcímen szabad előirányzat nincs.  
Amennyiben a Képviselő-testület támogatni kívánja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
Közhasznú Szervezet kérelmét, úgy előirányzatot kell biztosítani más előirányzat terhére, ami 
jelenleg csak az általános tartalék soron van.  
A Kérelmező konkrét támogatási összeget nem kért, ebből következik, hogy bármilyen össze-
gű támogatást elfogadnak.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való 
hivatkozással nem javasol támogatást nyújtani az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részé-
re.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
389/2011.(X.27.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet (képviseletében: Nádházy Tamás 
elnök, 1027 Budapest, Margit krt. 44.) részére támogatást nem tud nyújtani – az ön-
kormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való hivatkozással – a Szeghalom Mentőál-
lomás mentőautóinak mentéstechnikai eszközeinek megvásárlásához.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány Közhasznú Szervezetet a testület döntéséről tájékoztassa.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  döntés után 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Gyuricza Máté műszaki 
ügyintéző terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium az or-
szágos természetvédelmi hatósági nyilvántartás készítése kapcsán 5 db helyi védelem alatt 
álló természeti értékkel kapcsolatban megkereséssel élt a Polgármesteri Hivatal jegyzője felé. 
A megkeresés kiterjed a rendeletnek a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM 
rendelet 54. § (1) bekezdése szerint előírt tartalmi megfeleltetésének hiányosságaira, továbbá 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (1) bekezdésének rendelkezéseire 
is amely szerint a természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá 
az egyéb kötelezettségeket (természetvédelmi kezelési terv) helyi jelentőségű védett természe-
ti értékre (területre) vonatkozóan, települési önkormányzati rendeletben kell megállapítani. 
Természetvédelmi kezelésnek minősül a védett természeti érték, terület felmérését és nyilván-
tartását, megóvását, őrzését, fenntartását, bemutatását, valamint helyreállítását célzó valam-
ennyi tevékenység. 
Valamennyi védett természeti területre – az ott tevékenységet folytatókra kötelező erejű – 
természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni. A természetvédelmi kezelési tervet 10 éven-
ként felül szükséges vizsgálni. 
A védelembe helyezett értékekről rendelkezik Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a helyi értékek védelméről szóló 2/2004.(II.2.) önkormányzati rendelete. A rendelet 
tartalmi hiányossága, hogy a védettséggel ellátott értékek nem rendelkeznek kezelési tervvel. 
A hivatkozott rendelet a Helyi építési szabályzatról szóló 1/2004.(II.2) önkormányzati rende-
lettel tartalmi összefüggésben került elfogadásra. A rendezési tervekkel kapcsolatos dokumen-
tációk elkészítésekor nem kerültek kidolgozásra azok az értékvizsgálati munkarészek, ame-
lyeknek tartalmaznia kellett volna a természetvédelmi kezelési terveket is. 
A Képviselő-testület 2011. február 14-én foglalkozott a rendelet tartalmi hiányosságával, és 
ezzel kapcsolatban a következő határozatot hozta: 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi értékek védelméről 
szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi értékek vé-
delméről szóló önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani, azt a település 
rendezési tervének a felülvizsgálatával egy időben kívánja újratárgyalni. A képvise-
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lő-testület megbízza az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottságot, hogy a vé-
dendő helyi értékek körét vizsgálja felül és tegyen javaslatot azon védendő helyi ér-
tékekre, amelyekre a helyi védelem kiterjedne.” 

Miután a település rendezési tervének felülvizsgálata a közeljövőben nem várható, továbbá  a 
fenti értékvizsgálati munkarészek elkészítésére sem fog sorra kerülni, költségvetési fedezet 
hiányában indokolt volna a rendelet hatályon kívül helyezése . 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést, a rendelet hatályon 
kívül helyezésével egyetértenek.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a helyi értékek védelméről szóló 2/2004.(II.) 
önkormányzati rendeletet helyezzék hatályon kívül kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
26/2011.(X.28.) önkormányzati rendeletét 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Tóth Ágnes műszaki ügy-
intéző terjesztette a testület elé, amely a díszkivilágítással kapcsolatos. 
A polgármester elmondja, hogy minden évben növekvő díszvilágítási igény ezen formában 
való megvalósítása az energiaszolgáltató számára is nagy terhet jelentett. Ezeknek az igé-
nyeknek a kiszolgálását prioritással kezelik, mivel rövid határidős eseményekről van szó, il-
letve mivel ezek a berendezések felszerelése a közcélú hálózatra csakis megfelelő műszaki 
megoldással és szakértő személyzettel oldható meg, hogy ne állhasson elő élet és vagyonbiz-
tonságra veszélyes helyzet. Az E.on a fokozott igényekre reagálva, tevékenységében egy új 
műszaki megoldást vezetett be, ami hosszú távon tudja biztosítani a megfelelő műszaki meg-
oldás mellett a gyors határidejű csatlakozásokat. Mivel a közcélú hálózatra való csatlakozások 
csak erősen korlátozott hozzáféréssel lehetségesek, kizárólag az Áramhálózati cég engedélyé-
vel, a megoldást a vételezési helyekre kiépített fix csatlakozó pont kiépítésével kívánják meg-
valósítani. Ezen csatlakozási pontok elhelyezése a MSZ 1585:2009 szabvány szerinti veszé-
lyes övezeten kívülre esik, ezáltal a díszvilágítás hálózatra csatlakoztatása lényegesen egysze-
rűbbé válik. Ezáltal az áramszolgáltató az önkormányzatoknak hosszú távra egy gazdaságos 
megoldást alakít ki. A villamos energia vételezése és elszámolása ezeken a berendezéseken 
keresztül a korábbiakhoz képest nem változik. 
Az elmúlt év során a motívumok fel- és leszerelésén kívül plusz költségként jelentkezett az 
energiaszolgáltató által kiszámlázott munkadíj, ugyanis a tavalyi évben az energiaszolgáltató 
nem engedte csak saját embereinek a felügyeletével felszereltetni a díszvilágítási eszközöket.  
Az idei évben a csatlakozási pontok kiépítésének köszönhetően már nem kell számolni az 
áramszolgáltató által felszámított munkadíjjal csak a motívumok felszerelésének munkadíjá-
val és a motívumok átalakításának költségével, mivel a motívumok jelenleg nem felelnek meg 
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az új kialakítású vételezési pontokon való csatlakoztatáshoz, ezért azok átalakítása válik szük-
ségessé. Ezen átalakítások költsége a 14 db oszlopdíszre és a 2 db átfeszítésre mintegy 
20.000,- Ft.  
Mindezek alapján a 2011-es év díszkivilágítása – a meglévő motívumok felszerelésére, átala-
kítása az új rendszerre – az előzetes költségbecslések alapján 130.000,- Ft-ba kerülne.  
Figyelembe kell azonban venni a döntés során azt is, hogy az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésében közvilágításra 18.988 eFt eredeti előirányzat van, melyből 2011. szeptember 30-
ig 14.617 eFt már a teljesített kiadás. Azonban ezen teljesített összeg csak a 2011. július 28-ig 
terjedő elszámolási időszakot foglalja magában. A fennmaradó előirányzatnak a 2011. au-
gusztus 1-től december 31-ig terjedő időszakra kellene fedezetet nyújtania. Az áramszolgálta-
tó általi mérőórák leolvasása folyamatban van. Az önkormányzat még nem kapott az elmúlt 
egy évre vonatkozó elszámoló számlát sem, amelyből meg tudnák mondani, hogy a meglévő 
előirányzat fedezetet tud-e nyújtani a közvilágítási számlák kifizetésén túl a karácsonyi dísz-
kivilágítás megvalósítására. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság 130.00,- Ft-ot javasol a karácsonyi díszkivilágításra az ön-
kormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint 130.000,- Ft-ot biztosítsanak a karácsonyi 
díszkivilágításra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
390/2011. (X. 27.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi ka-
rácsonyi ünnepek közeledtével a város karácsonyfájának és környékének díszkivilá-
gítására – a meglévő motívumok felszerelésére és a motívumok átalakítására – 
130.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tarta-
lék előirányzata terhére. 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a díszvilágítás leszerelésével és az elfogyasztott 
energiadíjjal kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé, amely az Általános Művelődési Központ Óvoda és Böl-
csőde Intézményegység óvodai telephelyeinek nyitvatartási idejével kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szakra Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
Óvoda és Bölcsőde Intézményegység dolgozói azzal a kéréssel fordulnak a Képviselő-
testülethez, hogy nyitvatartási időt – mely évtizedek óta változatlan és nem követte a helyi 
munkaerőpiac változásait – módosítani szíveskedjenek a jelenlegi 6 órai nyitás helyett 630-ra 
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és a 1730-as zárás helyett 17 órára, így a 1130-as napi nyitva tartás 1030

Az óvodás gyermekek szüleinek körében a tervezett módosítás hatását felmérték. A megkér-
dezett 224 szülőből 219 fő egyetért a tervezett új nyitvatartási idővel, 138 fő a munkakezdési 
idejével összeegyeztethetőnek tartotta, 4 fő szülő nyilatkozata alapján nem lenne összeegyez-
tethető a munkakezdési idejével.  

-ra módosulna. A neve-
lőtestületük a felülvizsgálat során arra a megállapításra jutott, hogy a munkaerőt és a munka-
időt hatékonyabban tudnák kihasználni az új nyitvatartási renddel, valamint nem elhanyagol-
ható az energiatakarékossági szempontok figyelembevétele sem.  

Az irodavezető tájékoztatást kért 115 munkaadótól az alkalmazottak munkarendjéről, munka-
idő beosztásukról, a megkeresésre 21 munkaadó válaszolt, melyből megállapítható, hogy a 
tervezett új nyitva tartás többségében igazodik a munkakezdéshez, illetve a munkaidő végé-
hez. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1) bekezdése értelmében a közoktatá-
si intézményt fenntartó helyi önkormányzat határozza meg az óvoda nyitva tartásának rendjét. 
A törvény 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy „Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell 
megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai nevelés-
sel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatáro-
zott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt 
esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szüksé-
ges idővel.” Szintén e törvény 118. § (6) bekezdése rendelkezik az alábbiakról a 24. §-ának 
(4) bekezdésében az óvodai foglalkozások megszervezéséhez meghatározott időkeretet a szo-
ciális igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásokból meg kell növelni - és a 
szociális kiadások között elszámolni - abban az esetben, ha a gyermek napközbeni ellátása ezt 
szükségessé teszi. 
A törvény 1. számú melléklete határozza meg, hogy az óvodában a pedagógusok létszámát az 
alábbiak szerint kell meghatározni 

„1. A pedagógusok*, gyógypedagógusok* létszámát 
- az óvodai csoportok, 
- a kötelező órák száma, 
- a kötelező óraszámba beszámítható tevékenység, 
- az óvoda nyitvatartási ideje 

alapján kell meghatározni oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt minden csoportban 
a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csopor-
tonként összesen napi két óra átfedési idővel;”, illetve az óvodapedagógus heti óraszámát 32 
óra, valamint a dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt létszámát, mely csoporton-
ként 1 fő. 
Az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében az óvodapeda-
gógusok kötelező óraszámaik, melyet a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozásra (óvodai foglalkozások) kell fordítani az alábbiak szerint ala-
kulnak: 
Könyves K. és Hajós utcai telephelyen 2 csoport működik 

I. csoport 630 – 13
II. csoport 7

00 
30 – 14

A délutános óvodapedagógus 11
00 

00 – 17
Délutánra mindkét telephelyen 1 csoport működik, mivel a Könyves K. utcai telephelyen 
21 gyermek, a Hajós utcai telephelyen 12 gyermek marad. 

30 

Kossuth L. utcai telephelyen 2 csoport működik 
I. csoport 630 – 13
II. csoport 7

00 
30 – 1400 
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Az I. csoportba a délutános óvodapedagógus 1100 – 1730, a II. csoportban prémium éves 
óvodapedagógus hétfő-kedd-szerda 1130-1530. Délutánra 26 gyermek igényli az óvodai el-
látást, de itt a helyiségkialakítása miatt a délutáni alvás 2 csoportban valósul meg és 1530

Eötvös J. utcai telephelyen 3 csoport működik 

-
tól alakulnak át 1 csoporttá a gyermekek. 

I. csoport 630 – 13
II. csoport 7

00 
00 – 13

III. csoport 7
30 

30 – 14
Az intézményegység-vezető ezen a telephelyen tölti le a kötelező óraszámát, mely a tör-
vény értelmében heti 6 óra. Jelenleg a III. csoportba segít hétfőtől péntekig 7

00 

30 – 930

A délutános óvodapedagógus 11

-ig, 
egy autisztikus tüneteket produkáló gyermekkel foglalkozik. 

00 – 1730. Ezen a telephelyen délutánra 29 gyermek ma-
rad, melyet 2 csoportban altat az óvodapedagógus és 1600

A dajkák minden telephelyen 6

 órától alakulnak át 1 csoporttá a 
gyermekek. 

00 – 1400 óráig illetve 930 – 1730

Az elmondottakból megállapítható, hogy az óvodapedagógusok a fenti beosztással jogsza-
bálynak megfelelően a heti 32 órában a gyermekkel foglalkoznak, a csoportonkénti napi két 
óra átfedési idő az I. csoportokban adott, valamint a Kossuth L. utcai II. csoportban több. 
Amennyiben az óvoda 30 perccel korábban fog bezárni a délutánra beosztott óvodapedagógu-
sok a kötelező óraszámaikat nem tudják teljesíteni. 

-ig töltik munkaidejüket. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság nem javasolja, hogy a nyitva tartáson változtasson a képvi-
selő-testület.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bi-
zottsági ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta és nem javasolják, 
hogy a nyitva tartáson változtassanak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint maradjon a jelenlegi nyitva tartás az óvo-
dákban kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
391/2011.(X. 27.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja módosítani az Ál-
talános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység nyitva tartásának 
rendjét. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ Óvoda és Böl-
csőde Intézményegység óvodapedagógusai szeretnének hozzájárulni a város karácsonyi han-
gulatához, dekorációjához egy nagyméretű adventi koszorú elkészítésével, melyet a város 
főterén gondoltak elhelyezni. Hagyományteremtő jelleggel intézményi, munkahelyi csopor-
tok, civil szervezetek gyújthatnák meg a gyertyákat. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják 
meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimboli-
zálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyer-
tya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm.  
A koszorú alapját fából gondolták, hogy több évre alkalmas legyen funkcióját betölteni, me-
lyet a karbantartó brigád készítene el. A nagyméretű gyertyákra és járulékos költségekre 
(masni, drót, faanyag) anyagi segítséget kérnek. A gyertyák költsége kb. 10-15.000,- Ft/4 
gyertya.  
Amennyiben a Képviselő-testület egyetért és támogatja elképzelésüket, akkor ünnepélyes 
keretek között az első adventi gyertyagyújtásra javasolt időpontjuk november 27. 17 óra. 
Megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság egyetért a kezdeményezéssel, de az önkormányzat pénzügyi 
helyzetére való hivatkozással támogatást nem tudnak nyújtani. Javaslatuk, hogy próbálják az 
elképzelést szponzorok segítségével megvalósítani. A munka elvégzésében a karbantartó rész-
leg dolgozói segítséget nyújtanak.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bi-
zottsági ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – elmondja, hogy a bizottság javaslata egyező a Pénzügyi Bizottság javaslatával, hogy 
szponzorok segítségével készüljön el az adventi koszorú. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
392/2011.(X.27.) Kt. Hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Általános Művelő-
dési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység óvodapedagógusai általi kezde-
ményezéssel, amely nagyméretű adventi koszorú elhelyezésével kapcsolatos a város 
főterén.  
A képviselő-testület a megvalósításhoz az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére 
való hivatkozással anyagi támogatást nem tud nyújtani.  
A munkálatok elvégzésében a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében működte-
tett karbantartó részleg segítséget nyújt. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Általá-
nos Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység vezetőjét értesítse.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Felföldi Attila műszaki ügyintéző  
Határidő:  folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Dékány József képviselő kezdeményezte a telepü-
lésen egy székelykapu felállítását. A Hunyadi u. 38. szám alatt található egy székelykapu, 
amelyet a tulajdonosok átadnak az önkormányzat részére. A kapu felújításra szorul. Elhang-
zott a bizottsági ülésen, hogy a kaput szállítsák be az önkormányzathoz, amelyet a karbantartó 
részég dolgozói felújítanak. A felújításhoz szükséges anyagok beszerzésére 100.000,- Ft-ot 
kellene biztosítani. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság javaslata, hogy a székelykapu kerüljön beszállításra az ön-
kormányzathoz, a felújítási munkálatokat a karbantartó részleg dolgozói végezzék el, vala-
mint 100.000,- Ft-ot javasolnak a felújítás költségeire az önkormányzat 2011. évi költségve-
tésének általános tartaléka terhére. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
393/2011.(X.27.) Kt. Hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, 
Hunyadi u. 38. szám alatt lévő székelykapu kerüljön az önkormányzathoz beszállí-
tásra, melynek felújítását a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében működtetett 
karbantartó részleg végezze el.  
A képviselő-testület a felújításhoz szükséges anyagok megvásárlására 100.000,- Ft-
ot biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartalék előirányza-
ta terhére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Felföldi Attila műszaki ügyintéző 

Határidő: folyamatos 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Somogyi-Tóth Dániel felajánl egy koncertet az 
adventi időszakban, amelyre a Művelődési Ház nagytermében szeretne sort keríteni.  
Az általa küldött e-mailben leírta, hogy az anyagiak tekintetében egyeztetés szükséges.  
Az Oktatási Bizottsági ülésen elhangzott, hogy e tekintetben induljon el az egyeztetés.  
A polgármester elmondja, hogy korábban az ilyen rendezvényeket a K&H Bank támogatta.  
Elmondja, hogy keresni kell a legkedvezőbb megoldást a lebonyolításra, valamint a forrás 
biztosítására is.  
Szűcs József elmondta a mai ülésen, hogy működési hitelfelvétel van és folyamatosan kiadá-
sokat vállalnak fel, amiben teljes mértékben igaza van. 
A jelenlévő képviselők egyetértenek azzal, hogy az egyeztetés kezdődjön el.  
Somogyi-Tóth Dániel által küldött e-mail a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Kapocs Egyesület kérel-
me.  
A polgármester elmondja, hogy a Kapocs Egyesület pályázatot kíván benyújtani a LEADER 
program 1020821 azonosító célterület non-profit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékeny-
ségek támogatására.  
A projekt adatlap „Kitárul a világ! – Mobil szolgáltatás és a házkörüli segítés érdekében” cí-
men került benyújtásra.  
Az előterjesztés mellékletét képező anyag az Együttműködési Megállapodás, amelynek 6. 
pontjában az Együttműködő partner feladatai és felelősség vállalása - amely nem anyagi jelle-
gű támogatás - képezi a határozati javaslat tárgyát: 
 „6. Együttműködő partner feladatai és felelősségvállalása:  
Dévaványa Város Önkormányzat a projekt célkitűzéseivel, társadalmi értékadó szerepével 
egyet ért. Ezért a pályázat benyújtóját erkölcsi, szolidaritási támogatásáról biztosítja.” 
A beadott pályázat támogatása önerőt nem igényel, 100 %-os finanszírozású.  A pályázat be-
nyújtási határidejét meghosszabbította a pályázatot kiíró. A pályázatok elbírálásának határide-
je várhatóan a következő év.  
A polgármester javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az Együttműködési Megállapodás 6. 
pontjában megfogalmazott együttműködő partnerre vonatkozó feladat és felelősségvállalást 
fogadja el és a pályázat benyújtóját erkölcsi, szolidaritási támogatásáról biztosítsa. 
A pályázat sikeressége esetén anyagi támogatásról külön kérelem alapján akkor döntsön, ami-
kor annak konkrét összege ismertté és a költségvetésben tervezethetővé válik.   
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság javaslata, hogy erkölcsileg támogassák a Kapocs Egyesület-
nek a pályázat benyújtását. Az anyagi támogatásról a költségek ismeretében hozzanak döntést. 
Az Együttműködési Megállapodás megkötésével egyetértenek.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat:  
394/2011.(X.27.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Kapocs Egyesületnek – a Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Non-profit 
szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása” című kiírásra - két cél-
terület vonatkozásában - a pályázat benyújtását. 
A pályázat megnevezése: „Kitárul a világ! – Mobil Szolgáltatás és a házkörüli segí-
tés érdekében”.  
A képviselő-testület a pályázat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást 
elfogadja, de jelenleg anyagi támogatásról nem dönt.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az Együttműkö-
dési Megállapodás aláírásáról.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:  folyamatos 
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(A Kapocs Egyesület kérelme a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A polgármester elmondja, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete pályázatot kíván 
benyújtani a LEADER program 1020821 azonosító célterület non-profit szervezetek fejleszté-
sét szolgáló tevékenységek támogatására. A pályázat tárgya: „Civil ház felújítása” 5510 Dé-
vaványa Kossuth u. 11. sz.  
A Képviselő-testület a 359/2011.(IX.29.) Kt. határozatában döntött a támogató nyilatkozatot 
aláírásáról, amelyben  anyagi támogatás  vállalása nem szerepel.  
Az előterjesztés mellékletét képező anyag Együttműködési Megállapodás 6. pontjában kért 
Együttműködő partner feladatai és felelősségvállalása képezi a kérelem  tárgyát.  
 „6. Együttműködő partner feladatai és felelősségvállalása:  
Az önkormányzat vállalja, hogy támogatja a Nagycsaládosok Egyesületet, mint anyagi, mint 
erkölcsi támogatással. Az esetleges költséget számára megelőlegezi.” 
A beadott pályázat támogatása önerőt nem igényel, 100 %-os finanszírozású.   
A pályázat benyújtási határidejét meghosszabbította a pályázatot kiíró.   
Az Egyesület előző kérelemében 2.500.000,- Ft, a jelenlegi anyagban pedig 2.986.138,- Ft 
támogatási igény szerepel.  
Az elmondottakból adódóan azt sem lehet tudni, hogy az Egyesület mennyi támogatás váro-
mányosa.  
Elmondja, hogy a Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetéhez kérdést intéz-
tek, annak tisztázása érdekében, hogyan kezelje ezt a kérdést a testület, mivel a jövő keret-
számai nem ismertek.  
Elmondja, hogy a  Munkaszerzet Vezetője kérdésre válaszolva leírta, hogy az együttműködési 
megállapodásba bele lehet foglalni mindkét együttműködő fél vállalásait, objektív, számon 
kérhető módon. Amennyiben az együttműködés a pályázó költségeinek előfinanszírozására is 
irányul, azt is bele lehet fogalmazni, de kötelező jelleggel ilyet nem kér a Támogató.  
Mindezekre tekintettel döntsön a Képviselő-testület a Nagycsaládosok által megfogalmazott 
6. pont és a Munkaszervezet Vezetője általi válaszlevél alapján.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló az 
5/2011. (II.25) önkormányzati rendelet 8 sz. mellékletének 16. sorában a civil szervezetek 
támogatására eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel, ebben az évben szabad elő-
irányzat nincs. 
Minden bizonnyal a pályázat megvalósítása a következő évet, esetleg éveket érinti, érintheti.  
A következő évre  pedig a  kötelezettség vállalást az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján:  

 „(2) Az államháztartás alrendszereiben tárgyéven túli fizetési kötelezettség - ide nem értve 
a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettséget - csak 
olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mel-
lett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszí-
rozható. A Kormány által egyedileg jóváhagyott fejlesztési programok esetén a kötelezettség-
vállalás a Kormány által meghatározott feltételek szerint - figyelemmel a 22-23/A. §-okban 
foglaltakra is - történhet. A költségvetési fedezetet a költségvetés tervezésekor kell biztosíta-
ni.”   
Az elmondottak figyelembe vételével javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az Együttmű-
ködési Megállapodást fogadják el, de a 6. pontjában megfogalmazott eredeti kérelmet, módo-
sítsák úgy, hogy az önkormányzat vállalja, hogy erkölcsi támogatást nyújt a Nagycsaládosok 
Dévaványai Egyesületének a pályázat benyújtásához.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
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Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság javaslata, hogy erkölcsileg támogassák a Nagycsaládosok 
Dévavnyai Egyesületének a pályázat benyújtását. Az anyagi támogatásról a költségek ismere-
tében hozzanak döntést. Az Együttműködési Megállapodás megkötésével egyetértenek.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
395/2011.(X.27.) Kt. Hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének a Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület ál-
tal kiírt „Non-profit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása” 
című kiírásra - 2 célterület vonatkozásában - a pályázatok benyújtását.  
A pályázat tárgya: „Civil ház felújítása”.  
A képviselő-testület a pályázat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást 
elfogadja, de jelenleg anyagi támogatásról nem dönt.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az Együttműkö-
dési Megállapodás aláírásáról.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
(A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének kérelme a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Ki-
rendeltsége által létrehozott Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület pályáza-
tot szándékozik benyújtani a LEADER program 1020821 azonosító célterület non-profit szer-
vezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatására különféle technikai eszközök be-
szerzésére (kézi szerszámok, mobil szivattyúk, aggregátorok, elhelyező sátor, egyéb kis érté-
kű tárgyi eszközök). 
A pályázó anyagi támogatást nem kér, viszont együttműködési megállapodást szándékozik 
kötni a kedvezőbb pályázati elbírálás reményében. 
Az előterjesztés mellékletét képező anyag az Együttműködési Megállapodás, amelynek 6. 
pontjában az Együttműködő partner feladatai és felelősség vállalása - amely nem anyagi jelle-
gű támogatás - képezi a határozati javaslat tárgyát. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság javasolja, hogy az Együttműködési Megállapodás kerüljön 
aláírásra a Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesülettel.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat:  
396/2011.(X.27.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-Sárréti 
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület non-profit szervezet Együttműködési 
Megállapodásában foglalt célokat, vállalásokat támogatja.  
 
A képviselő-testület a pályázat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást 
elfogadja és megbízza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Békés Megyei Nők Egyesületének Dévaványai 
Szervezete - 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1., képviseli: Varga Istvánné elnök - azzal a ké-
réssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy 50.000,- Ft támogatást kérjen 2011. december 3-
ára meghirdetett 1. Kádár Ferenc Népdal Éneklési Verseny megrendezéséhez.  
A benyújtott kérelem csatolva van az előterjesztéshez, a rendezvény programja és a versenyre 
való felhívás is.  
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve 
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szól.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 
5/2011.(II.25) önkormányzati rendelet 8 sz. mellékletének 16. sorában a civil szervezetek tá-
mogatására eredeti előirányzatként 10.716.000,- Ft szerepel, melynek felhasználásáról döntött 
a Képviselő-testület.  
Erre a célra elkülönített eredeti előirányzat a Képviselő-testület döntése alapján felhasználásra 
került.  Jelenleg a költségvetésben ezen a jogcímen szabad előirányzat nincs.  
Amennyiben a Képviselő-testület támogatni kívánja a Békés Megyei Nők Egyesületének Dé-
vaványai Szervezetét, úgy előirányzatot kell biztosítani más előirányzat terhére, ami jelenleg 
csak az általános tartalék soron van, az általános tartalék fedezete viszont a működési hitelfel-
vétel.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, a bizottság az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való hivatko-
zással nem javasolja támogatni a Kádár Ferenc Népdal Éneklési Verseny megrendezését. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat:  
397/2011.(X.27.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Me-
gyei Nők Egyesületének Dévaványai Szervezete részére a 2011. december 3-ára 
meghirdetett 1. Kádár Ferenc Népdal Éneklési Verseny megrendezéséhez támogatást 
nem tud nyújtani az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére való hivatkozással. 
  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Nők Egyesü-
letének Dévaványai Szervezetének képviselőjét a testület döntéséről tájékoztassa.  

Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  döntés után 

 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a zárt ülés előtt van-e még valakinek bejelenté-
se? 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Környezet és- Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-
5.3.0/B/09-2010-0106 kódszámú „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című program kereté-
ben az óvodák, iskolák, könyvtár épületének épületenergetikai korszerűsítésére vonatkozóan 
közbeszerzési eljárást indított. A Képviselő-testület a 309/2011.(IX.8.) Kt. határozatával az 
ajánlattételi felhívást jóváhagyta. A Közbeszerzési Értesítő 24118/2011. számú 2011.9.23-án 
megjelent hirdetmény szerint az ajánlatok bontására 2011. október 17-én került sor.  
Dr. Varga Imre ügyvéd úr – a közbeszerzési eljárás lebonyolítója – kérése, hogy a november 
3-ára tervezett képviselő-testületi ülést egy héttel később, november 10-én tartsák meg. El-
mondta, nem számoltak a munkanapok átrendezésével, valamint a pályázókat hiánypótlásra 
kellett felszólítani. Elmondja, hogy a Kbt. szerint a pályázókkal az eredményhirdetés időpont-
ját ki kell közölni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a képviselők egyetértenek azzal, hogy november 
10-én kerüljön sor a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására? 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül egyetért azzal, hogy november 10-én kerüljön sor a rendkívüli testületi ülésre.  
 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, kép-
viselő – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közösségi  összefogás sikerrel járt az életmentő 
félautoma defibillátor beszerzésre került. Elmondja, hogy az adományokból 788.950,- Ft 
gyűlt össze. A támogatóknak megköszöni, hogy hozzájárultak a készülék beszerzéséhez.  
A képviselő elmondja, hogy a készléket 661.250,- Ft-ért vásárolták meg.  
A képviselő bemutatja a jelenlévőknek az életmentő készüléket.  
A készülék kezelésére tanfolyamot szerveztek, amelyet több alkalommal meghirdettek a Dé-
vaványai Hírlapban.   
A képviselő elmondja, hogy két tanfolyamot indítanak 2011. október 29-én és 2011. novem-
ber 5-én szombati napokon. 
A tanfolyam helyszíne: Dévaványa Civil Ház. 
A tanfolyam a „a résztvevő hallgatóknak” – ingyenes. 
A tanfolyam előadója : Kárász László, a Békés megyei mentőszolgálat vezető mentőtisztje 
lesz. 
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A tanfolyamok előadójának tiszteletdíját + utazási költségét a defibrillátor költségén túl ma-
radt pénzből a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány biztosítja. 
Az első tanfolyami csoport létszáma már adott, a második csoport létszáma feltöltés alatt van. 
A készülék a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél lesz 
elhelyezve.  
A képviselő elmondja, hogy a tavasz folyamán még egy tanfolyam indítására lehetőségük 
lesz. 
A támogatók részére köszönőlevelet fognak küldeni, valamint a Dévaványai Hírlapon keresz-
tül is megköszönik a nyújtott támogatást.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a tájékoztatást.  
Elmondja, hogy meghívást kapott a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara rendezvé-
nyére. A szennyvízkelezés témakörhöz kapcsolódóan érkeznek szász vállalatok Magyaror-
szágra azzal a céllal, hogy üzleti kapcsolatot építsenek ki érdeklődő cégekkel, illetve tájékoz-
tatást, tanácsadást nyújtsanak szennyvízkezelés terén beruházást tervező magyar szervezetek-
nek. A jelentkezési határidő 2011. november 2-a. A polgármester a jelentkezési lapot nem 
küldte vissza, mivel önerő híján nem tudnak beruházást végezni.  
 
A polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy 2011. október 29-én kerül sor a II. Dévaványai 
Kórustalálkozóra, amelynek helyszíne a Dévaványai Református Templom.  
A kórustalálkozóra szóló meghívó a jegyzőkönyvhöz van csatolva.  
Elmondja, hogy a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány jóté-
konysági bált tart 2011. november 12-én, amelyre mindenkit szeretettel várnak.  
A meghívó másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
előtt? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekez-
dés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati kitüntetési 
ügy, valamint önkormányzati hatósági ügyek elbírálásának érdekében. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére szíveskedje-
nek a helyiséget elhagyni.  

 
A zárt ülés anyaga az I-1/17-9/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-8. oldal-
lal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1900

 
 órakor bezárja.  

 
- Kelt mint az első oldalon - 

 
 

 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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