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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő 
Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 
Séllei Zsigmond  képviselő  

 
Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

Kiss Károly   képviselő 
Nyuzó Marietta  képviselő 
Dékány József  képviselő 

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző, 

Feke László műszaki irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyző, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, 
Dr. Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Erdős 
Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság külső tagja.  
 
Pap Tibor polgármester – üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
A polgármester elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester, Kiss Károly képviselő, Nyuzó 
Marietta képviselő és Dékány József képviselő nem jelezték távolmaradásuknak okát. Bízik 
abban, hogy hamarosan megérkeznek az ülésre.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Dévaványa város közintézményeinek és közigazgatási belterületén lévő 
közvilágításának villamos energia beszerzése. 
Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 
2. „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 

Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című KEOP 2009-5.3.0/B jelű pályázati 
támogatással megvalósítandó beruházási projekt kivitelezőinek kiválasztása 
közbeszerzési eljárás keretében, hozott döntéssel kapcsolatos előzetes vitarendezési 
kezdeményezési ügyekben döntés.  
Előadók: Feke László műszaki irodavezető 
  Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
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3. Települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás létrehozása önkormányzati 

gazdasági társaságban való közreműködéssel. Ajánlatok elbírálása.  
Előadó: Gyuricza Máté műszaki ügyintéző  
 

4. 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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Határozat: 

   414/2011.(XI.17.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 17-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Dévaványa város közintézményeinek és közigazgatási belterületén lévő 

közvilágításának villamos energia beszerzése. 
Előadó: Feke László műszaki irodavezető 

 
2. Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 

Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című KEOP 2009-5.3.0/B jelű pályázati 
támogatással megvalósítandó beruházási projekt kivitelezőinek kiválasztása 
közbeszerzési eljárás keretében, hozott döntéssel kapcsolatos előzetes vitarendezési 
kezdeményezési ügyekben döntés.  
Előadók: Feke László műszaki irodavezető 
  Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 
3. Települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás létrehozása önkormányzati 

gazdasági társaságban való közreműködéssel. Ajánlatok elbírálása.  
Előadó: Gyuricza Máté műszaki ügyintéző  
 

4. Bejelentések  
 
 
 
1. Napirend pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
város közintézményeinek villamos energia beszerzésével kapcsolatos. 
A polgármester elmondja, hogy a napirend előadója Feke László műszaki irodavezető, 
megadja a szót részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a villamos energia költségcsökkentése 
érdekében Dévaványa város közintézményeire vonatkozóan 2011. november 12-én árajánlatot 
kértek a Képviselő-testület által meghatározott három cégtől. 
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Az árambeszerzés tárgyában - a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a 
helyi beszerzési eljárásra - a megadott határidőig 2011. november 16. 1000

 

 óráig a felkért 
vállalkozások közül mindhárom cég megküldte árajánlatát a következő tartalommal: 

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

 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 68. 
Szerződéses ár:  19,99 HUF/kWh + Áfa 
Szerződéses időszak: 2012. január 1.- 2012. december 31. 
Elszámolási időszak: havonta, a tárgyi hónapot követő hónap 20.-ig 
Fizetés: havi rendszerességgel, átutalással, a szolgáltatási számlák 

beérkezésétől számított 8 naptári nap határidővel. 
A fenti ár kizárólag csak az 1 kWh egységfogyasztásra vonatkozó áramdíjat 
tartalmazza. 
Az ár nem tartalmazza:  

• a hatályban lévő GKM rendelet által meghatározott mértékű és kötelezően 
megfizetendő rendszerhasználati díjat, adókat, a MAVIR pénzeszközöket, 
továbbá a jelenleg üzemelő közvilágítási lámpatestek karbantartását.  

• a rendszerhasználati díjra, adókra és MAVIR pénzeszközökre vonatkozó 
esetleges áremelkedéseket, illetve további jogszabályi változás alapján 
kötelezővé váló költségeket, és az esetleges minimum 25 %-ot meghaladó 
fogyasztási mennyiségeltérésre visszavezethető esetleges többletköltségeket. 

Igény esetén rendszerhasználati szerződést kötnek a területileg illetékes áramhálózati 
társasággal és felár felszámítása nélkül továbbutalják részükre a beérkezett, az 
áramfogyasztással arányos hálózatcsatlakozási- és rendszerhasználati díjat. Így az 
áramköltségek ellenőrzése hatékonyabbá válik. 

2. L-Intéző Kft.  4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 8. 
Szerződéses ár:  20,72 HUF/kWh + Áfa 
Szerződéses időszak: 2012. január 1.- 2012. december 31. 
Elszámolási időszak: havonta, a tárgyi hónapot követő hónap 20.-ig 
Fizetés: 8 napi határidővel  
Az ár nem tartalmazza:  

• a hatályos GKM rendelet által meghatározott mindenkori rendszerhasználati 
díjat, 

• adókat, 
• MAVIR pénzeszközöket és  
• a fogyasztáseltérésből (min. 25 %) származó esetleges többletköltségeket. 

3. Brilli-Ance Kft. 5411 Kétpó, Külterület 
Szerződéses ár:  20,95 HUF/kWh + Áfa 
Szerződéses időszak: 2012. január 1.- 2012. december 31. 
Elszámolási időszak: havonta, a tárgyi hónapot követő hónap 20.-ig 
Fizetés: a számla átvételétől számított 8 napos határidővel  
Az ár nem tartalmazza:  

• a mindenkori kötelező adókat,  
• a MAVIR pénzeszközöket,  
• rendszerhasználati díjat, 
• és a  25 %-nál nagyobb mértékű fogyasztáseltérésből származó 

többletköltségeket. 
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Az ajánlatok átvizsgálást követően megállapítást nyert, hogy azok határidőben és az ajánlati 
kiírásnak megfelelő tartalommal kerültek benyújtásra. Megállapítható továbbá, hogy a 
benyújtott ajánlatok esetében az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális 
Energiarendszereket Üzemeltető Kft. (2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 68.) 19,99 
HUF/kWh + Áfa ajánlata a legkedvezőbb. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság ülésén az előterjesztést részletesen megvitatta.  
A bizottság javasolja a testület felé, hogy az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális 
Energiarendszereket Üzemeltető Kft. legkedvezőbb ajánlatát fogadják el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az EC Multienergie Osztrák-Magyar 
Kommunális Energiarendszereket Üzemeltető Kft. legkedvezőbb ajánlatát fogadják el kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
Határozat: 
415/2011.(XI.17.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. január 1-től 
2012. december 31-ig terjedő időszakra az alábbiakban felsorolt önkormányzati intézmények, 
ingatlanok, mint fogyasztási helyek villamos energiával történő ellátásának biztosítására helyi 
beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő EC Multienergie Osztrák-Magyar 
Kommunális Energiarendszereket Üzemeltető Kft. (2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 68.) 
ajánlatát fogadja el az ajánlatában adott 19,99 Ft /kWh + Áfa áron, mely ár nem tartalmazza a 
hatályban lévő GKM rendelet által meghatározott mértékű és kötelezően megfizetendő 
rendszerhasználati díjat, adókat, a MAVIR pénzeszközöket, továbbá a jelenleg üzemelő 
közvilágítási lámpatestek karbantartását, valamint a rendszerhasználati díjra, adókra és 
MAVIR pénzeszközökre vonatkozó esetleges áremelkedéseket, illetve további jogszabályi 
változás alapján kötelezővé váló költségeket, és az esetleges minimum 25 %-ot meghaladó 
fogyasztási mennyiségeltérésre visszavezethető esetleges többletköltségeket: 

1. Szeghalmi úti általános iskola 5510 Dévaványa, Szeghalmi út 12. 
2. Körösladányi úti általános iskola  5510 Dévaványa, Kőrösladányi út 2. 
3. Vörösmarty úti általános iskola 5510 Dévaványa, Vörösmarty út 6-8. 
4. Civil Ház 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 11. 
5. Könyves Kálmán úti óvoda,  5510 Dévaványa, Könyves Kálmán út 13. 
6. Eötvös József úti óvoda,  5510 Dévaványa, Eötvös József út 2. 
7. Hajós úti óvoda,  5510 Dévaványa, Hajós út 24. 
8. Kossuth Lajos úti óvoda,  5510 Dévaványa, Kossuth Lajos u. 3. 
9. Pedagógiai Szolgálat,  5510 Dévaványa, Bem József u. 4. 
10. József Attila Művelődési Központ,  5510 Dévaványa, Gyöngy u. 2. és Gyöngy u. 

8. sz. 
11. Ladányi Mihály Könyvtár,  5510 Dévaványa, Árpád u. 20. 
12. Védőnői Szolgálat,  5510 Dévaványa, Eötvös József u. 1. 
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13. Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény,  5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 
14. Polgármesteri Hivatal,  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
15. Vállalkozásfejlesztési Iroda,   5510 Dévaványa, Hősök tere 3. 
16. Sportöltöző,   5510 Dévaványa, Sport u. 7. 
17. Buszváró,   5510 Dévaványa, Árpád u. 410 hrsz. 
18. Belvízátemelő,   5510 Dévaványa, Külterület 0752/13 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésével. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Időközben az ülésre megérkezett Novák Imre alpolgármester, Nyuzó Marietta képviselő 
és Dékány József képviselő, így a testület létszáma 8 fő.  
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az 
„Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című KEOP 2009-5.3.0/B jelű pályázati 
támogatással megvalósítandó beruházási projekt kivitelezőinek kiválasztása közbeszerzési 
eljárás keretében, hozott döntéssel kapcsolatos előzetes vitarendezési kezdeményezési 
ügyekben döntés.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az 
ülésen elhangzottakat.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság ülésén az előterjesztést részletesen megvitatta.  
A határozati javaslat I. pontjában foglaltakkal a bizottság tagjai egyetértettek, mely szerint  az 
„Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a 
Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” projekt megvalósítása, az önkormányzat 
intézményeinél (1-6. részek), továbbá a 7. rész esetében az iskola felújítása és 
akadálymentesítése kivitelezési munkái” tárgyában folyamatban levő közbeszerzési eljárásban 
a VEKTOR Kft. előzetes vitarendezés iránti kérelme alapján nem javasolja a bizottság 
módosítani az összegzést. 
A bizottság a határozati javaslat többi pontjával is egyetért, amit nem kíván elismételni.  
Tehát a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dr. Varga Imre ügyvéd részére.  
Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó – elmondja, hogy a Képviselő-
testület 2011. november 10-én megtartott rendkívüli testületi ülésén megtárgyalta 
„Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” című KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 jelű pályázati 
támogatással megvalósítandó beruházási projekt kivitelezőinek kiválasztására beérkezett 
közbeszerzési ajánlatokat és elbírálta azokat. 
A képviselő-testület mind a hét résznél úgy döntött, hogy eredményt hirdet.  
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A Kbt.-ben meghatározottak értelmében az ügyvéd úr 2011. november 11-én írásban az 
ajánlattevők egyszerre történő értesítésével tájékoztatta őket az eljárás eredményéről.  
A közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatosan 2011. november 11-én a 4 ÉK Bt. 
(5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a.) ügyvezetője kérdést tett fel, továbbá 2011. november 15-
én másik két ajánlattevő is a Németh Nyílászáró és Forgalmazó Kft. (5502 Gyomaendrőd, Fő 
út 81/1.) valamint a Vektor Építőipari Vállalkozási Kft. (5530 Békés, Hunyadi u. 11.) előzetes 
vitarendezést indított. Az ügyvéd úr a vitarendezéssel kapcsolatosan megküldte tájékoztatását, 
amely az előterjesztéshez mellékelve van. 
Elmondja, hogy a teljes összegzés azért nem került újból a testület elé, hogy az áttekinthetőbb 
legyen. Elmondja, hogy a tájékozatóban meg fog jelenni, hogy mi az oka a módosításnak.  
Elmondja, hogy három előterjesztése van, amely az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 
válasz, amelyet a képviselők megkaptak. 
Az első tájékoztatás az előzetes vitarendezés iránti kérelemmel kapcsolatos ajánlatkérői 
álláspontról, amely a Vektor Kft. részére lesz megküldve.  
A felvilágosítás kérés, csak a Német Kft. részére kerül megküldésre. 
A harmadik pedig a Vektor Kft. és a Német Kft. részére kerül megküldésre, amely az 
ajánlatkérő válasza.  
Az ügyvéd röviden elmondja, hogy a felvilágosítás adás teljesítésére előírt határidő a Kbt. 
96/A. § (3) bekezdése alapján 3 munkanap. A felvilágosításként benyújtott anyagokat az 
eredeti ajánlattal azonos alaki előírások szerint kell benyújtani, 1 eredeti és 2 másolati 
példányban, valamennyi – az ajánlatokra vonatkozó alaki előírást betartva. Elmondja, ha a 
mai napon megküldésre kerül a felvilágosítás, ettől a naptól kezdve állnak be a 
jogkövetkezmények.  
Ha az ajánlattevő megadja a felvilágosítást, amely megfelel annak, ami az előzetes 
vitarendezési eljárás anyagában van, - amiről az ügyvéd feljegyzést fog készíteni -, mint 
közbeszerzési tanácsadó a határozati javaslat alapján a módosított összegzést ki fogja küldeni 
az ajánlattevők részére. 
Elmondja, hogy a módosítás a 7. részt érinti, de a teljes módosításra vonatkozik a határozat. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 
Nyuzó Marietta képviselő – kérdése, hogy a módosítás mennyi plusz költséget fog még 
eredményezni? 
Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó – elmondja, hogy ez esetben nem 
jelentkezik plusz költség, kedvezőbben alakul a helyzet, amely 4 millió forint + áfa összeget 
jelent.   
Elmondja, hogy az Inox-Therm Kft. ajánlati ára 59.763.783, - Ft.  
A felvilágosítás megadása eredményeként a Németh Kft-nek az 1. részre vonatkozó ajánlati 
ára 55.645.225,- Ft-ról 55.647.045,- Ft-ra módosult. Ezen változás következtében a 3. rész-
szempontra tett ajánlata nem érvénytelen, mert nem haladja meg az ajánlati ár 5 %-át. 
Látható, hogy a Német Kft. ajánlata lényegesen alacsonyabb.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez esetben 
az Inox-Therm Kft. a második helyre kerül, mivel az összességében legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot követő, második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.  
Az irodavezető elmondja, ha az Inox-Therm Kft. a döntést sérelmezi, az esetben november 
25-ig nem tudnak szerződést kötni, amelyet nem tudnak beküldeni a belügyminisztériumba. A 
10 napos szerződéskötési moratórium a holnapi naptól újból indul. Elmondja, ha az Inox-
Therm Kft. előzetes vitarendezést kezdeményez, amire van 8 napja, akkor ki fognak csúszni a 
határidőből. Megjegyzi, ha nem kerül sor a szerződéskötésre, az esetben az Inox-Therm Kft. 
saját magát is rossz helyzetbe hozza, mivel a hetedik rész esetében velük sem tudnak 
szerződést kötni, így nem lesz munkájuk.  
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Mi történik akkor, ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő a szerződéskötés időpontjáig, november 
25-ig nem tudja produkálni a szükséges iratokat (pl. felelősség biztosítás)? 
Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó – az irodavezető felvetésére 
elmondja, hogy elegendő idő volt az iratok beszerzésére. Elmondja, ha mégis valamilyen ok 
miatt nem kerül sor a legelőnyösebb ajánlatot tevővel a szerződés megkötésére, akkor a 
második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötik meg a szerződést.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva a Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” projekt 
megvalósítása, az önkormányzat intézményeinél (1-6. részek), továbbá a 7. rész esetében az 
iskola felújítása és akadálymentesítése kivitelezési munkái” tárgyában folyamatban levő 
közbeszerzési eljárásban a VEKTOR Kft. előzetes vitarendezés iránti kérelme alapján az 
összegzés ne kerüljön módosításra, valamint az (1-6. részek), továbbá a 7. rész esetében az 
iskola felújítása és akadálymentesítése kivitelezési munkái” tárgyában folyamatban levő 
közbeszerzési eljárásban a Németh Kft. előzetes vitarendezés iránti kérelme alapján a Kbt. 85. 
§ alapján felvilágosítást kér a Németh Kft-től az előzetes vitarendezési kérelemben leírt 
költségvetési adatok több helyen eltérő összegben történő feltüntetése miatt, amennyiben a 
felvilágosítás kérés alapján a Németh Kft. az előzetes vitarendezési kérelmében leírtakkal 
egyezően közli, hogy mely adat semmis és melyik a helyes adat, akkor az összegzés kerüljön 
módosításra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal,ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
 
Határozat: 
416/2011.(XI.17.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Energetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a Dévaványa 
Önkormányzat intézményeinél” projekt megvalósítása, az önkormányzat intézményeinél (1-6. 
részek), továbbá a 7. rész esetében az iskola felújítása és akadálymentesítése kivitelezési 
munkái” tárgyában folyamatban levő közbeszerzési eljárásban a VEKTOR Kft. előzetes 
vitarendezés iránti kérelme alapján nem módosítja az összegzést. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy dönt, hogy az „Energetikai 
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a Dévaványa 
Önkormányzat intézményeinél” projekt megvalósítása, az önkormányzat intézményeinél (1-6. 
részek), továbbá a 7. rész esetében az iskola felújítása és akadálymentesítése kivitelezési 
munkái” tárgyában folyamatban levő közbeszerzési eljárásban a Németh Kft. előzetes 
vitarendezés iránti kérelme alapján a Kbt. 85. § alapján felvilágosítást kér a Németh Kft-től az 
előzetes vitarendezési kérelemben leírt költségvetési adatok több helyen eltérő összegben 
történő feltüntetése miatt. 
Amennyiben a felvilágosítás kérés alapján a Németh Kft. az előzetes vitarendezési 
kérelmében leírtakkal egyezően közli, hogy mely adat semmis és melyik a helyes adat, akkor 
a Képviselő-testület – a felvilágosítás kérésre adott válasz függvényében – az összegzést 
módosítja, az alábbiak szerint: 
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I. Az összegzés 6.a) pontja az 1. rész tekintetében kiegészül a Németh Kft. ajánlati adataival: 
Németh Kft. „Á.a.” (5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.) Ajánlati ár: 55.647 ezer Ft 
Késedelmi kötbér mértéke: 834.679 Ft/nap Teljesítési biztosíték összege: 2.782.262,- Ft 
Késedelmi kötbér összegének felső határa: 11.129.045,- Ft Garanciális 
kötelezettségvállalás a kötelező 12 hónap időtartamon felül: 36 hónap 

 
II. Az összegzés 6.b) pontjában az 1. részre benyújtott ajánlatok értékelése helyébe az alábbi 

táblázat lép: 
 

Az elbírálás részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai  

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
Inox-Therm Kft 

Az ajánlattevő neve: 
Németh Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
BÓLEM Kft 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

 Ajánlati ár (nettó ezer Ft) 60 93,18 5590,8 100 6000 76,51 4590,6 
 Késedelmi kötbér mértéke 
(Ft/nap), 

10 82,06 820,6 76,51 765,1 100 1000 

 Teljesítési biztosíték 
összege (Ft) 

10 82,37 823,7 76,51 765,1 100 1000 

 Késedelmi kötbér 
összegének felső határa (Ft) 

10 82,1 821 76,51 765,1 100 1000 

 Garanciális 
kötelezettségvállalás a 
kötelező 12 hónap 
időtartamon felül 
(hónapban) 

10  67  670  100  1000  100 1000 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
összegei ajánlat-tevőnként: 

8726,1 9295,3 8590,6 

 
III. Az összegzés 7. pontjában a Németh Kft-re vonatkozó részben az 1. részre történő 

utalások törlésre kerülnek. 
 
IV. Az összegzés 8.a) pontjában az 1. rész esetében az Inox-therm Kft. adatai törlésre 

kerülnek, helyükbe a Németh Kft. adatai lépnek: 
Németh Kft. „Á.a.” (5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.) Ellenszolgáltatás: 55.647.045,- Ft 
A kiválasztás indoka: az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. 

 
V. Az összegzés 8.b) pontjában a BÓLEM Kft. adatai törlésre kerülnek, helyükbe az Inox-

Therm Kft. adatai lépnek: 
Inox-Therm Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 61.) Ellenszolgáltatás: 59.763.783, - Ft A 
kiválasztás indoka: az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot követő, második 
legkedvezőbb érvényes tette. 

 
VI. Az összegzés 9.b) pontjában az 1. részre vonatkozó szövegrész törlésre kerül. 
 
VII. Az összegzés 10.a) pontjában az 1. részre vonatkozó szövegrész törlésre kerül, helyébe az 

alábbi szöveg lép: 
homlokzati hőszigetelési munkák elvégzése (munkadíj), gépészeti szerelési munkák 
elvégzése (munkadíj), bádogozási munkák elvégzése 

 
VIII. Az összegzés 10.b) pontjában az 1. részre vonatkozó szövegrész törlésre kerül, 

helyébe az alábbi szöveg lép: 
 felelős műszaki vezető, fizikai állományi létszám 
 
IX. Az összegzés 12.a) és 12.b) pontjai az összegzés megküldésének időpontjához igazodóan 

változnak. 
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X. Az összegzés 17. pontja az összegzés megküldésének időpontjához igazodóan változik. 
 
XI. Az összegzés 18. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
Az összegzés módosítására a Németh Kft. 2011. november 15-i előzetes vitarendezési 
kérelme alapján került sor. Az előzetes vitarendezés alapján az ajánlatkérő a Kbt. 85. § 
szerinti felvilágosítás kéréséről döntött, mert a költségvetésben szereplő egyik tétel több 
helyen egymástól eltérő értékben szerepelt. A felvilágosítás megadása eredményeként a 
Németh Kft-nek az 1. részre vonatkozó ajánlati ára 55.645.225,- Ft-ról 55.647.045,- Ft-ra 
módosult. Ezen változás következtében a 3. rész-szempontra tett ajánlata nem érvénytelen, 
mert nem haladja meg az ajánlati ár 5 %-át. 
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 96/A. §-a szerinti eljárás eredményeként a Németh Kft. 1. 
részre tett ajánlata nem minősült érvénytelennek, ezért a Németh Kft. 1. részre tett ajánlatát is 
érvényesként kellett elbírálni és ennek eredményeként az 1. rész tekintetében a Németh Kft. 
ajánlata bizonyult az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. Ezért az összegzés 
módosítására került sor a 6.a), 6.b), 7., 8.a), 8.b), 9.b), 10.a), 10.b), 12.a), 12.b), 17. és 18. 
pontjai vonatkozásában. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az összegzés 
módosítására tett szakértői vélemény alapján a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati 
Vagyonkezelő Bizottság döntési javaslatát elfogadja, és módosítja az összegzést azzal, hogy 
amennyiben a közbeszerzési szakértő által megküldött felvilágosítás kérésre a Németh Kft. 
ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelmében felvetettek szerint megadja a választ, 
meghatározza az ajánlatában melyik adatot kell figyelembe venni és mely adat a semmis, a 
szakértő az ajánlattevőknek a módosított összegzést köteles megküldeni. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester a megbízott Kbt. szakértőn keresztül 
Határidő:  értelem szerint  
 
 
 
Kiss Károly képviselő az ülésre megérkezett, így a testület létszáma 9 fő. 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, kérte az előző ülésről készült jegyzőkönyvet, ami 
tudomása szerint még nem készült el, amire a további lépések megtétele miatt lenne szüksége. 
Elmondja, hogy a képviselő-testület szabálytalanul járt el, amikor a közbeszerzési kiértesítés 
után, a nyertes pályázatok kihirdetése után írta alá az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. A 
törvény értelmében az eljárás megkezdése előtt kell megtenni a nyilatkozatot. A képviselő is 
elkövette azt a hibát, hogy az eljárás megkezdése előtt nem írta alá a nyilatkozatot. 
A képviselő elmondja, hogy visszamenőleges dátummal írták alá a nyilatkozatot, amelyet 
később összetéptek, az az napi dátummal írták alá a nyilatkozatot.  
Ezzel a témával kapcsolatban röviden ennyit kívánt szólni. 
Kérdése, hogy a módosított összegzés alapján mekkora összeggel kerül többe a beruházás? 
Pap Tibor polgármester – elmondja a képviselő kérdésére, hogy az összegzések alapján 4 
millió forinttal kerül kevesebbe a beruházás.  
Elmondja, ha a döntést megtámadják, és nem tudnak szerződést kötni a megadott határidőig, 
akkor kérhetnek határidő meghosszabbítást méltányosságból Tállai András államtitkártól.  



 10 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az első bejelentés a Magyar Labdarúgó Szövetség 
határozatával kapcsolatos. 
A határozat arra irányul, hogy a Dévaványai Sportegyesület a társasági adóból igényeljen 
saját részére támogatást, a társasági adó 75 %-ig, oly módon, hogy a számlák a sportegyesület 
nevére szóljanak. El kell dönteni, hogy a sportegyesület a feladatot átveszi az 
önkormányzattól, számlája akkor lesz, ha 2012. január 1-től ő tartja fenn az egyesületet. Ez 
ügyben elindul az egyeztetés többek között az ÁMK-val az utánpótlás nevelés tekintetében, 
mivel ez ügyben Bogya Elemér az elfogadott szakember, neki van megfelelő végzettsége. Az 
utánpótlás nevelési feladatot is át kell venni az egyesületnek az iskolától. 
Röviden szól arról, hogy a pályázat mit tartalmaz.  
Elmondja, hogy egy keretre kaptak engedélyt, amit ki kell tölteni. 
Elmondja, hogy a társasági adót fizető cégek ezzel a lehetőséggel szeretnének élni, mivel ez 
18 % adóalap-csökkentést jelent számukra. Jó lenne olyan partnereket találni, akik 
folyamatosan biztosítanák a finanszírozást. 
Váradi Károly az egyesület elnöke elmondta, hogy nem támaszkodhatnak mindenben az 
önkormányzatra. Elnökségi ülést fognak összehívni, ahol erről tárgyalni fognak.  
Bíznak benne, hogy az egyesület a lehetőségekkel tud élni.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a testületet.  
 
 
 
3 Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a napirend keretében ajánlatok elbírálása kerül sor, 
amely a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás létrehozása önkormányzati 
gazdasági társaságban való közreműködéssel kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a képviselő-testület a 2011. szeptember 
29-én tartott ülésén úgy határozott, hogy a következő években a települési szilárdhulladék 
kezelési közszolgáltatást úgy látja megvalósíthatónak, ha olyan társasághoz csatlakozik ahol a 
közszolgáltatás tartalmát érintően érdekegyeztető befolyását érvényesíteni is tudja. A testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a jogi lehetőségeket figyelembe véve kérjen ajánlatot 
mindazon társaságoktól, akik ezt megelőzően jelezték partneri, üzlettársi szándékukat. 
 
Ajánlat adásra felkért társaságok a következők:  

1. Békés-Manifeszt Nonprofit Kht. 
5646 Kunágota, Rákóczi u. 9. 

2. Bio-sales Bt.  
6000 Kecskemét, Mezei u. 50. 

3. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. 
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

4. Regionális Hulladékkezelő Kft. 
5500 Gyomaendrőd,Tanya külterület 104. 

Az ajánlat benyújtására rendelkezésre álló határidőig, mind a 4 cég megküldte ajánlatát.  
 

Ajánlatkérés szempontjából érvénytelennek minősülő ajánlatok a következők: 
1. Békés- Manifeszt Nonprofit Kht. 

5646 Kunágota, Rákóczi u. 9. 
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2. Bio-sales Bt.  
6000 Kecskemét, Mezei u. 50. 

3. Regionális Hulladékkezelő Kft. 
5500 Gyomaendrőd,Tanya külterület 104. 

Az előterjesztésben részletesen leírta, hogy az ajánlatok miért minősülnek érvénytelennek, 
amit most nem kíván megismételni.  
 
Ajánlatkérés szempontjából érvényesnek minősülő ajánlatot a következő cég nyújtotta be: 

1. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. 
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz. 

Az ügyintéző elmondja, hogy érvényesnek tekinthető az egy személyes korlátolt felelősségű  
társaság 25 %-ot megtestesítő üzletrészének megvásárlására szóló Gyomaendrőd Város 
Önkormányzat ajánlata, mert ezáltal a társaság üzletrésze közös tulajdonba kerülhet 
Dévaványa Város Önkormányzatával és ezt követően jogaikat a közös képviselő útján 
gyakorolhatják (Kbt. 2A. §) így többek között megállapodást köthetnek a tárgyi tartalmú 
közszolgáltatás ellátására.    
A műszaki ügyintéző elmondja, hogy az ajánlat értékelését követően 2011. november 2-án 
levélben fordultak a Gyomaközszolg Kft.-hez, amelyben tájékoztatták a jelenleg használt 
hulladékgyűjtő edényzetek megvásárlásának lehetőségéről. A közszolgáltató ezek árát 
egységesen 2.000,- Ft/db+ÁFA összegben határozta meg.  Ennek figyelembevételével kérték 
átdolgozni és 2011. november 8-ig megküldeni az ajánlat tartalmi módosítását. 
A felhívásnak megfelelően 2011. november 7-én az átdolgozott ajánlatot a Kft. megküldte. 
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máté műszaki ügyintézőnek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság ülésén az előterjesztést részletesen megvitatta.  
A bizottság javasolja a testület felé, hogy fogadják el a Gyomaközszolg Kommunális 
Közszolgáltató Korlátolt felelősségű társaság ajánlatát a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan, valamint vásárolják meg a Gyomaközszolg 
Kommunális Közszolgáltató Kft. üzletrészének  25 % - át képező és 6.250.000,- Ft névértéket 
tartalmazó üzletrészt,  a tulajdoni jogok felett 100 % - ban rendelkező Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatától.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelősségű 
társaság ajánlatát a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozóan fogadják el, valamint vásárolják meg a Gyomaközszolg Kommunális 
Közszolgáltató Kft. üzletrészének  25 %-át képező és 6.250.000,- Ft névértéket tartalmazó 
üzletrészt, a tulajdoni jogok felett 100 %-ban rendelkező Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatától kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
417/2011.(XI.17.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaközszolg 
Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelősségű társaság ajánlatát a települési 
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan elfogadja. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ajánlat elfogadását 
követően szerződéskötési kötelezettsége áll fenn ajánlattevővel szemben. 
Megvásárolja továbbá a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. 
üzletrészének  25 %-át képező és 6.250.000,- Ft névértéket tartalmazó üzletrészt, a 
tulajdoni jogok felett 100 %-ban rendelkező Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatától. 
 
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy vételi szándékot ajánljanak fel Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (5500 
Gyomaendrőd, Tanya VI. ker 104.) birtokolt üzletrészére, a társaságban Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata által birtokolt 33,85 %-ot képező és 2.790.000,- Ft névértéket képező tagi 
üzletrész 10 %-ért  500.000,- Ft összegben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
418/2011.(XI.17.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi 
szándékot ajánl fel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a Regionális 
Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. 
ker 104.) birtokolt üzletrészére. A társaságban Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
által birtokolt 33,85 %-ot képező és 2.790.000,- Ft névértéket képező tagi üzletrész 
10 %- ért  500.000,- Ft összegű vételárat ajánl fel részére. 
 
Az ajánlat elfogadását követően megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű egyszemélyes társaságban a 25 %-os  üzletrészét képező közös vagyon 
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feletti tulajdonosi feladatok ellátására, mint közös képviselőnek Kiss Károly képviselőt 
delegálják. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) 
bekezdése értelmében bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy Kiss Károly képviselőt  a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
419/2011.(XI.17.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az érintett bejelentése alapján 
- Kiss Károly képviselőt személyes érintettsége miatt, - a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében - a döntéshozatalból 
kizárja.   
 
Felelős: Pap Tibor polgármester   
Határidő: azonnal  

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
egyszemélyes társaságban a 25 %-os  üzletrészét képező közös vagyon feletti tulajdonosi 
feladatok ellátására, mint közös képviselőnek Kiss Károly képviselőt delegálják kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
420/2011.(XI.17.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaközszolg 
Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű egyszemélyes társaságba a  
25 %-os  üzletrészét képező közös vagyon feletti tulajdonosi feladatok ellátására, 
közös képviselőnek Kiss Károly képviselőt (5510 Dévaványa, Dózsa Gy. u. 36.) 
delegálja. 

 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a tegnapi napon Szalai Ildikótól érkezett egy e-
mail, amely a következőképpen szól: 
„Tisztelt Polgármester Úr! 
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Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a fiamnak nyújtott támogatásért. Kérném Önt, hogy 
ezt tolmácsolja a testület tagjainak is. Nem lehet igazán szavakba önteni mekkora segítséget 
jelentett ez, főleg így az elért eredmény tekintetében. Ákos a junior szólista kategóriában 22 
versenyző között a második helyezést érte el. A versenyre rengeteget készült, és folytatja a 
kemény munkát, mert a felvételi még hátra van. Köszönettel: Szalai Ildikó” 
Szalai Ildikó által írt e-mail a jegyzőkönyvhöz van csatolva.  
 
A polgármester elmondja, hogy a holnapi napon Erdős Norbert kormánymegbízott úr 
Dévaványára látogat, a hivatalvezetéssel fog találkozni. Ezt követően (10 órától) kérésének 
megfelelően az ÁMK-ba látogatnak el. Javasolták számára, hogy a megyei intézményekbe is 
látogassanak, de elmondta, hogy azon intézményeket, amelyek átvétele már folyamatban van, 
kollegái már vizsgálják. A dévaványai oktatási intézményekre kíváncsi, mivel tudomása 
szerint azokat is ők veszik át.  
A kormánymegbízott úrtól tájékoztatást kérnek a járások felállásáról, mivel úgy tudják, hogy 
azok 2012. júliusától felállnak.  
Nagy kérdés, hogy ezekre milyen választ kapnak.  
A polgármester elmondja, Farkas Zoltán országgyűlési képviselő jelezte, hogy parlamenti 
elfoglaltsága miatt a holnapi programokon nem tud részt venni.  
A polgármester elmondja, hogy az iskolalátogatási programot követően üzemlátogatásra kerül 
sor, amelynek keretében ellátogatnak az Ekuna Kft-be, a Steel Design Kft-be, az Edunor Kft-
be, a Villamosgép Tekercselő Üzembe, valamint az EJT Kft-be.  
14 órától kerül sor a Környezeti és Energiai Operatív Program keretein belül meghirdetett 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0006 azonosító számú „Dévaványa Szennyvízberuházásának 
megvalósítása” című beruházás ünnepélyes zárórendezvényére, amelynek helyszíne a 
Könyves K. u. – Kisújszállási u.  
A rendezvényen Bencsik János államtitkár is jelen lesz.  
A rendezvényt követően a vadászházban kerül sor a vendéglátásra. 
A polgármester röviden ennyit kívánt szólni a holnapi nap programjáról.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – a dévaványai orvosi ügyeletről szeretne egy rövid tájékoztatást 
kapni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy szombat reggel 5 óráig Dr. Bagi Károly fog 
ügyelni, azt követően Szeghalmon látják el az ügyeletet.  
A szolgáltató elmondta, hogy az Országos Tisztiorvosi Hivatal megtiltotta számára a 
mentőtisztekkel való szolgálatellátást.  
Röviden szól a nőgyógyászati szakellátásról, amelyről a november 24-i képviselő-testületi 
ülésre készült lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben olvashatnak a 
képviselők.  
Elmondja, hogy hétfői napon egyeztetésre fog sor kerülni Dévaványán az orvosi ügyeleti 
ellátással kapcsolatban, mindazon településekkel, akik érintettek ez ügyben, ahol jelen lesz a 
SANI-MED Kft. ügyvezetője is.  
Kiss Károly képviselő – nem érti, hogy miért nem működhet így az orvosi ügyelet. Hiszen le 
van írva, hogy 2011. március 7-én ellenőrzést tartottak Vésztő városban, az ellenőrzés során 
hiányosságot nem találtak. Az önkormányzatok az ellátásra nem panaszkodtak.  
Az önkormányzat ezzel a megoldással a helyi orvosokat kívánta mentesíteni az ügyeleti 
ellátás alól. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Dévaványa sem panaszkodott az ellátásra, sőt 
dicsérte azt. Megjegyzi, hogy a dévaványai orvosok nem is vállalták az ügyeletet.  
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A polgármester röviden szól Semmelweis tervről. 
Továbbra is a Dévaványai Hírlapban szereplő telefonszámon lehet hívni az orvosi ügyeletet.  
Kiss Károly képviselő – szintén említést tesz a Semmelweis tervben foglaltakról. 
A képviselő felolvassa Dr. Mucsi Gyula megyei tiszti főorvos levelét.  
Dr. Mucsi Gyula megyei tiszti főorvos levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Kérdése, hogy Dr. Bagi Károlyt ki bízta meg az ügyeleti ellátással?  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Dr. Bagi Károly háziorvost ő bízta meg azzal, 
hogy lássa el az ügyeletet a településen, a Sani-Med Kft. pedig fizeti az orvos részére a 
szolgáltatási díjat.  
Már elmondta, hogy a hétfői napon ez ügyben tárgyalni fognak.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy a buszfordulóhoz mióta lehet törmeléket lerakni? 
A közterületi őrnek kellene ezekre a dolgokra odafigyelni, az lenne a feladata, hogy járja a 
települést és intézkedjen az ilyen jellegű dolgokban.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a közterületi őrt számon kérte a végzett 
munkájával kapcsolatban, az általa leadott anyagot nem tudta elfogadni. Elképzelhető, hogy 
fel lesz mentve a munkavégzés alól, ha feladatát nem tudja úgy elvégezni, ahogyan azt 
kellene.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – oda csak földet lehet szállítani, mivel a területet fel kell 
tölteni.  
Pap Tibor polgármester – tudomása szerint a műszaki iroda adott engedélyt a 
belvízelvezetést  végző kivitelezők egyikének, hogy a törmeléket átmenetileg odaszállítsák, 
amit majd később onnan elvisznek. A belvízrendezés miatt egyszerre nem volt lehetőség a 
törőbe szállítani az anyagot.  
Kiss Károly képviselő – nem hiszi, hogy a hivatalból valaki engedélyt adott arra, hogy a 
betontörmeléket az említett helyre rakják le.  
Elmondja, hogy az utcájukban az egyik lakos az összekötözött zöldhulladékot kitette, azt 
követően, amikor zöldhulladék elszállítás megtörtént, a következő napon a közterületi őr 
3.000,- Ft bírságról szóló értesítést dobott be a postaládába.  
Megjegyzi, hogy a Széchenyi úton kivágott fa már több hónapja a közterületen van.  
Valánszki Róbert aljegyző – elmondja, hogy egy felhívásról van szó, hogy az elszállítást 
követő napon ne tegyék ki a zöldhulladékot a lakosok, valamint tájékoztatást kapnak a 
komposztálótelep nyitva tartásáról is.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a közterületi őr figyelmeztető levelet dobhat be a 
lakosok postaládájába, mivel bírságot a szabálysértési ügyintéző szabhat ki. Megjegyzi, hogy 
ilyen jellegű bírság eddig még nem került kiszabásra.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy a holnapi napra tervezett programok nem 
mindegyikén tud teljesen részt venni, mivel délelőtt 10 órakor és délután 1430

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére. 

 órakor 
temetésre kell mennie. A temetést követően a programokhoz csatlakozni fog.  

Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy december 3-án a Váradi Étkeztetési Bt-nél 
Novák Előd lakossági fórumot tart, amelyre mindenkit szeretettel vár. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – elmondja, a vérvételezéssel kapcsolatban jelezték felé, hogy csak 
a vérvételezési helyen veszik le a vért. Korábban a mozgásukban korlátozott és idős 
lakosokhoz kiment a vérvételezést végző ápolónő és otthonukban levették a vért. 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, más településeken sincs ilyen lehetőség, hogy a 
vérvételezést otthon végzik el. Megjegyzi, hogy a kiszállásnak is vannak költségei, ami 
jelentős.  
Elmondja, hogy felé is éltek jelzéssel lakosok ez ügyben. A Támogató Szolgálat 
szolgáltatásának igénybevételét tudja javasolni. 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal Szegedi 
Területi Szervezete bejelentette, hogy ellenőrzést tartanak a rendezvénysátrak beszerzésével 
kapcsolatban.  
Elmondták, hogy bejelentésre ellenőrizniük kell „Dévaványa nemzetközi kapcsolatainak 
erősítése”, valamint a „Betakarítási Ünnep Dévaványán” pályázatához kapcsolódó 
rendezvények lebonyolítását. 
Az ellenőrzést végzők úgy gondolják, hogy 7.000.000,- Ft nem jogos a lehívásból. A testületi 
ülés megkezdése előtt írta alá, hogy visszakérik a lehívást és a kifizetési kérelmet, hogy 
maradjon idő az ügy intézésére.  
Egy szabálytalanság van, hogy Kónya István vállalkozót nem tartják jogosultnak a 
rendezvény szervezésére. A vállalkozó a rendezvény szervezésére engedélyt kapott a 
polgármesteri hivataltól.  
Séllei Zsigmond képviselő – tudomása szerint úgy volt a megállapodás, hogy a rendezvények 
szervezéséért Erdeiné Mucsi Márta lesz a felelős. 
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy ez ügyben egyeztetett Ernyes Csilla pályázatíró 
referenssel. Az engedély, amelyet Kónya István részére adtak ki, az rendben van. Időközben 
jogszabályváltozás történt, mely szerint nem volt szükséges a rendezvényszervezői végzettség 
megléte, hogyha a rendezvényt a rendezvény szervezője rendezte. Elmondja, mivel Kónya 
István volt a rendezvény szervezője, ilyen végezettséget igazoló iratot nem is kértek tőle, 
mivel a jogszabály erre vonatkozó része hatályon kívül volt helyezve.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat. 
Bízik abban, hogy az ügy meg fog oldódni.  
A polgármester elmondja, hogy korábban a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt-hez 
Szegedre küldött egy ismeretlen személy e-mailt a településről. 
A polgármester a LILD Bt-hez írt levelet felolvassa, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A felolvasott levélre Szaniszló Péter területi expanziós vezető írásban reagált, amelyet a 
polgármester szintén felolvas.  
A területi expanziós vezető levele jegyzőkönyvhöz van csatolva.  
Röviden szól arról, hogy munkacsoportot hoztak létre a településen multinacionális cég által 
üzemeltetett élelmiszer diszkont áruház létesítésének elősegítése érdekében, amelynek 
vezetőjének dr. Ágoston Sándort választották meg. A munkacsoportnak ez ügyben nem 
sikerült eredményt elérni.  
Elmondja, hogy ilyen jellegű levelekkel vigyázni kell, hiszen ezzel önmaguknak tudnak 
ártani. A polgármesternek tudomása van arról, hogy a levelet ki írta, de nem tettek ellene 
feljelentést.  
Kiss Károly képviselő – röviden szól arról, hogy néhány évvel ezelőtt az ő nevében írtak 
hasonló stílusú levelet a helyi postahivatalhoz, ami nagyon kellemetlen volt számára.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a vérvételei hely működtetéséhez eddig még 
támogatás nem érkezett, valamint a székelykapu felújításához sem. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Somogyi-Tóth Dániel koncertjének megrendezéséhez 
Angliából 150.000,- Ft összegű adomány érkezett a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány 
számlájára, így a koncertet meg tudják rendezni.  
Kanó József képviselő – kérdése, hogy a székelykeresztúri Madaras Éva gyógykezeléséhez 
szükséges költségek fedezetéhez mekkora összegű adományt gyűlt össze? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy kb. 70.000,- Ft. 
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Kiss Károly képviselő – kérdése, hogy ki a felelős a településen történő faültetések 
tekintetében? Megjegyzi, hogy hatalmas gödröket ásnak egy-egy fának és a dréncsöveket sem 
teszik mellé.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a faültetéssel kapcsolatos munkákat Felföldi Attila 
műszaki ügyintéző irányítja, a csöveket pedig a tegnapi napon hozták meg.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1800

 
 órakor bezárja.  

 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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