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Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
Kiss Károly   képviselő  
Nyuzó Marietta  képviselő 
Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 
Séllei Zsigmond  képviselő  
Dékány József  képviselő 

 
Távolmaradt:  dr. Ágoston Sándor  képviselő  
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző 

   Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
Meghívottak: Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője, Szabó 
István a Békés Megyei Vízművek Zrt. ivóvíz ágazatvezetője, Szabó Beáta a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. kontroling osztálya részéről, Nemes Károly a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
szennyvíz ágazatvezetője, Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere, Feke László 
műszaki irodavezető, Tóth Mihályné főkönyvelő, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Baloghné 
Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai 
koordinátora, Takácsné Papp Éva a Családsegítő Szolgálat vezetője, Erdeiné Mucsi Márta a 
József Attila Művelődési Ház intézményegység vezetője, Diósné Ambrus Erzsébet óvoda 
intézményegység vezető, Lipták Judit újságíró, Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja, 
Szűcs József okleveles közgazdász, Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetője, Bartha Sándor 
vállalkozó, a lakosság részéről 7 fő. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. A polgármester külön köszönti a 
napirendek kapcsán meghívott vendégeket.  
 
Elmondja, dr. Ágoston Sándor betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 
meghallgatása és megvitatása. 

 
2. Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata  

Előadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens  
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3. A 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A 2012. 

évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
4. A 2012. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása 

Előadó: Erdeiné Mucsi Márta az Általános Művelődési Központ József Atilla 
Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
intézményegység vezetője 

                                         
5. 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. 
A polgármester javasolja, ha időközben megérkeznek a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
képviselői, akkor a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés és a két testületi ülés között 
történt fontosabb események ismertetését követően a második bejelentést tárgyalják meg, 
amely az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása 2011. évre 
vonatkozóan.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 421/2011.(XI.24.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 24-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek 
meghallgatása és megvitatása. 

 
2. Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata  

Előadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens  
 

3. A 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A 2012. 
évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
4. A 2012. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása 

Előadó: Erdeiné Mucsi Márta az Általános Művelődési Központ József Atilla 
Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
intézményegység vezetője 

                                         
5. Bejelentések  
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Pap Tibor polgármester – a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át.  
A polgármester az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni.  
A polgármester elmondja, hogy a Sárrét Televízió- Rádió Alapítvány részére is adtak ki 
támogató nyilatkozatot a Térségi identitást erősítő, a közösségfejlesztés irányába ható 
kezdeményezések című pályázat benyújtáshoz. Sikeres pályázat esetén Dévaványa, város 
területén helyi műsorkészítő műhelyet kívánnak kialakítani. 
A polgármester röviden szól a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről.   
Elmondja, hogy október 27-én volt a munkaterv szerinti utolsó testületi ülés.  

- 2011. október 29-én egy rendkívül jól szervezett és a résztvevők körében nagysikerű 
kórustalálkozó volt a református templomban a Dévaványai Vox Humána Kórus 
Egyesület szervezésében. 

- 2011. október 30-án az aktív egyház gondnoki munkájától búcsúzó Dr. Pallaghy 
Sándor urat a „Dévaványáért” elismeréssel kitüntetett 90 éves személyt köszöntötték, 
ugyancsak a református templomban egy bensőséges ünnepség keretében.  

- 2011. november 2-án Kosztics László fafaragó művész kiállításának megnyitója volt a 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény épületében, a Kapocs Egyesület 
rendezésében. A cigány kisebbséghez tartozó művészt és a megnyitóra érkezett 
holland, valamint sváb-magyar szponzorait egyaránt meglepte a helyi kisebbség szinte 
teljes érdektelensége.  

- 2011. november 3-án Szeghalmon a Sárrét Turizmusáért Egyesület Közgyűlése volt, 
amelyen döntöttek arról, hogy a székhely átkerül Kertészszigetre.  
Ugyanezen a napon Tatán a „Magyarországi Települések Biodiverzitás Díja” verseny 
eredményhirdetése volt, ahol Novák Imre alpolgármester és Gyuricza Máté 
környezetvédelmi ügyintéző vett részt. A III. kategóriában 2. helyezést érte el 
Dévaványa. 

- 2011. november 4-én a Békés Megyei Kormányhivatallal előzetes egyeztetést végzett 
a polgármester a Kormánymegbízott Úr dévaványai tervezett látogatásával 
kapcsolatban.  

- 2011. november 5-én Túrkevén a Dél-Alföldi Barangolások Egyesület vezetőségi 
ülése volt, ahol az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos bírósági 
észrevételekre történő reagálás és székhely áthelyezés volt napirenden.  

- 2011. november 7-én a Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott Békés Megyei 
Jókai Színház VARÁZSSZŐNYEG programja keretében Dévaványán járt a színház 
szervezői stábja Vadász Gábor színművésszel. Egy előre kisorsolt lakáshoz kellett 
őket kalauzolnia a polgármesternek, ahol az ott lakók részére 2 db színházjegyet és 
hozzá egy utaztatási lehetőséget ajánlottak fel. A terv szerint addig járták volna az 
utcát, amíg valamelyik házba a felajánlást el nem fogadják. Elsőre sikerrel jártak a 
Radnóti utca 6. sz. alatt lakó Csala Károlyné örömmel elfogadta és köszönte az 
ajándékot.  

- 2011. november 8-án délelőtt Füzesgyarmaton tartotta a kistérségi társulás tanácsa az 
ülését, ahol Balogh Csilla jegyző vett részt. Itt többek között felmerült az orvosi 
ügyeleti ellátást érintően, hogy a kihelyezett ügyeleti pontok működtetését meg kell 
szüntetni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal intézkedése alapján. Az előterjesztéshez 
egy 2010-es ellenőrzési megállapodás volt csatolva, ami Dévaványát nem is említette 
csak a térségből Vésztőt.  
A munkaszervezet az ügyeletre vonatkozó hatályos szabályozás és a települési igények 
alapján kidolgozott egy javaslatot. A javaslat szerint Dévaványán, Füzesgyarmaton, 
Körösladányban, Szeghalmon és Vésztőn orvos, PÁV I-es gépkocsivezető és 
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szakápoló teamből teljesen felszerelt ügyeleti rendelővel és gépkocsival, mint tárgyi 
feltételekkel ügyeleti hellyel kellene megszervezni a jogszerű és az igényeknek 
megfelelő ügyeleti ellátást.  
A feladatra közbeszerzési eljárás keretében kell vállalkozót keresni, addig pedig a 
jelenlegi szolgáltató a SANI-MED Trans Kft. köteles ellátni a vállalása szerinti 
feladatot.  
2011. november 8-án délután a Szociális Munka Napja rendezvény volt a művelődési 
házban. A „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő címet Kerekes Imréné Papp Ilona 
vehette át.  

- 2011. november 9-én az Organoferm Kft. és az Atevszolg Zrt. vezetői jöttek el 
Dévaványára és kifejezték, hogy érdeklőnek a biobrikett üzem megvalósítása iránt, 
elkérték a nyertes pályázatnak elemző és műszaki részét. Jelezték, hogy az alternatív 
megoldásokat is keresik.  

- 2011. november 10-én rendkívüli képviselő-testületi ülést kellett tartani közbeszerzési 
eljárásban szükséges döntéshozatal miatt.  

o A KEOP támogatással megvalósuló épületek energetikai hatékonyságát fokozó 
beruházás kivitelezőinek kiválasztása történt meg.  

o A biobrikettáló létesítéséhez kapcsolódóan pályáztak az előírt szeptember 30-i 
határidőig betakarító és előkészítő gépekre. Mivel a hitel felvételéről szóló 
előterjesztést a testület nem támogatta, automatikusan dönteni kellett mi legyen 
a kapcsolódó pályázattal. Egyelőre úgy döntött a testület, hogy a pályázatot 
nem vonják vissza. 

o A 2012. évi Start Közmunka mintaprogram pályázat beadásáról is döntött a 
testület 160 főt érintően.  

- 2011. november 11-én Békésen a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat IB-EB 
együttes ülése volt, ahol a gazdasági helyzet elemzése mellett a 2012. évi 
közfoglalkoztatási pályázat összeállításáról esett szó. 
Az utóbbinál az okoz gondot, hogy a kiírás szerint a csatornák, töltések cserjézése, 
kaszálása önmagában nem értékteremtő a keletkezett biomassza feldolgozása és 
hasznosítása, vagy értékesítése teszi az azzá.  

- 2011. november 15-én 14 óra után e-mailben jelezte az orvosi ügyeletet ellátó cég, 
hogy jogerőre emelkedett az OTH határozat, 15 órától nincs kihelyezett ügyelet. 

- 2011. november 16-án Gyomaendrődön előzetes egyeztetést végeztek a 2012. évi 
START Közfoglalkoztatási Programra vonatkozó terveikről a jegyzővel és az 
igazgatási irodavezetővel.  
Ezt követően Gyomaendrődön a Városházán egyeztettek a Gyomaközszolg Kft. 
esetleges tulajdonrész vásárlásáról.  

- 2011. november 17-én a középiskolai oktatási egységet érintő szakmai napon vett 
részt a polgármester Gyomaendrődön a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ottani 
oktatási egységében.  
Ugyanezen a napon 16 órától ismét rendkívüli képviselő-testületi ülést kellett tartani, 
ahol döntöttek: 

o villamos energia beszerzés ügyében érkezett ajánlatokról, 
o az intézményi épületek energiahatékonyságát célzó beruházás kivitelezőinek 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás keretében hozott döntéssel 
kapcsolatos előzetes vitarendezési kezdeményezésekkel kapcsolatban,  

o a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás létrehozása önkormányzati 
gazdasági társaságban való közreműködéssel című napirendben.  

- 2011. november 18-án Erdős Norbert Kormánymegbízott Úr dévaványai látogatására 
került sor. 
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o A hivatalvezetők tájékoztatóját követően az ÁMK-t, majd az ipari üzemeket 
keresték fel – Ekuna Kft., Steel-Design Kft, Edunor Kft., Villamosgépeket 
Gyártó Üzem, EJT Kft. – ahol 30-30 percet töltöttek. Minden helyszínen a 
szóbeli informálás, bemutatkozás után a szakterületeket, illetve cégeket érintő 
írásos anyagok is készültek, melyeket együttesen dokumentálva elektronikus és 
nyomtatott formában is meg kell küldeniük a Kormánymegbízott Úrnak.  

o Délután a 8-10. sz. szennyvízöblözet KEOP-os zárórendezvénye volt, 14 óra 
után a beruházás helyszínén, ahol jelen volt Bencsik János Államtitkár Úr a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma és energiaügyekért felelős 
államtitkára, aki átadó beszédet mondott. Jelen volt a rendezvényen Erdős 
Norbert Kormánymegbízott Úr is, Farkas Zoltán Úr a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke, országgyűlési képviselő jelezte, hogy parlamenti 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a rendezvényen.  

o Este 19 órától Budapesten a Magyar Horizont Energia Kft. Egyesült 
Államokbeli tulajdonosaival volt találkozója a polgármesternek egy Hálaadás 
Napi rendezvény keretében, ahol Ernyei Ibolyával a főtulajdonossal és Sulyok 
István Úrral a magyarországi vezetővel is sikerült szót váltania.  

- 2011. november 22-én hasonlóan mozgalmas nap volt, egymást követő 
rendezvényeken vett részt a polgármester.  
Délelőtt a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének IV. tisztújító 
közgyűlése volt, ahol Dr. Martonyi János Külügyminiszter Úr „Hogyan tovább 
Magyarország az Európai Unióban” című előadását és vitaindítóját volt lehetősége 
meghallgatni.  
Majd a TÖOSZ Felügyelő Bizottsági ülésén kellett az FEB tagokkal és a főtitkárral a 
Szövetség gazdasági helyzetét értékelni, javaslatokat kellett megfogalmazniuk az 
elnökségnek 2012. évre. Ez nem volt könnyű, de a biztos bevételek szintjére történő 
kiadási tervezet javaslat igen hosszú vita után a FEB ülést követő kibővített Elnökségi 
Ülésen egyhangú szavazással elfogadták, így a működési költségek 1/3-al lesznek 
jövőre kisebbek az ideinél, ennek minden konzekvenciájával.  
Este 18 órától az Atevszolg Zrt. vezetésével találkozott, meghallgatta elképzeléseiket a 
biobrikettálóval kapcsolatban. 
A polgármester azt a szóbeli felajánlást kapta, hogy vehessék át a birobriekttáló 
beruházást, amelynek önerejét 100 %-ban biztosítják. Ezzel az a probléma, hogy a 
pályázatot az önkormányzat nyerte meg, és az önkormányzatnak kell megvalósítani is.  
Tárgyaltak arról is, hogy a Zrt. a komposztáló telepnél elvégezne egy 70-80 millió 
forintos beruházást, amellyel biotüzelőanyagot állítanának elő faaprítékból, 
zöldhulladékból, szennyvíziszapból stb. Röviden szól az intézményeknél a 
biotüzelővel történő fűtés lehetőségének megvalósításáról. 
A polgármester elmondja, hogy érdeklődés mutatkozott nem csak a komposztáló 
telepre, hanem a szennyvíztelepre és a mellette lévő fejlesztési területre is.   

- Mészáros István a Megújuló Hangya 2010. Általános Integrációs Termelő, Értékesítő, 
Feldolgozó Szolgáltató Szövetkezet elnökhelyettese kereste meg a mai napon a 
polgármestert azzal a céllal, hogy a belügyminisztérium javaslatára felkérje, hogy 
előzetesen járuljanak hozzá, hogy Dévaványa legyen az új szövetkezeti mozgalom 
észak békési központja.   

- 2011. november 11-én értesítést kaptak arra vonatkozóan, hogy pozitív döntést 
született a benyújtott ÖNHIKI-s pályázatról, amelyet a második fordulóra nyújtottak 
be. Az igényelt 36 millió forintos támogatási igényből 15 millió forintot ítélt meg a 
belügyminisztérium, amely november 4-én jóváírásra került az önkormányzat 
számlájára az írásos értesítés megérkezése előtt.  
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- Az ÁROP-os hivatal szervezetfejlesztési pályázat kifizetési kérelmét és zárójelentését 
a VÁTI elfogadta.  

- A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó EU önerő is folyamatosan érkezik az igénylés 
alapján. Megjegyzi, hogy a tegnapi napon 11 millió forint érkezett.   

A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekről.  
A 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 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 

Határozat: 
 422/2011.(XI.24.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 170/2011.(IV.28.); 
328/2011.(IX.29.); 329/2011.(IX.29.); 338/2011.(IX.29.); 339/2011.(IX.29.); 
340/2011.(IX.29.); 346/2011.(IX.29.); 348/2011.(IX.29.); 349/2011.(IX.29.); 
350/2011.(IX.29.); 357/2011.(IX.29.); 373/2011.(X.27.); 363/2011.(IX.29.); 
364/2011.(IX.29.); 368/2011.(X.13.); 375/2011.(X.27.); 376/2011.(X.27.); 
377/2011.(X.27.); 379/2011.(X.27.); 380/2011.(X.27.); 382/2011.(X.27.); 
384/2011.(X.27.); 389/2011.(X.27.); 391/2011.(X.27.); 394/2011.(X.27.); 
395/2011.(X.27.); 396/2011.(X.27.); 397/2011.(X.27.); 400/2011.(X.27.); 
401/2011.(X.27.); határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag 
tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között 
történt eseményekről.  

 
(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy időközben megérkeztek a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. képviselői.  
A polgármester köszönti a Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről megjelent Rung Attila 
üzemviteli osztályvezetőt, Szabó István ivóvíz ágazatvezetőt, Szabó Beátát a kontroling 
osztály dolgozóját, valamint Nemes Károlyt a szennyvíz ágazatvezetőjét. 
Elmondja, hogy Feke László műszaki irodavezető elkészítette az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést, amelyet a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalt.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – röviden összefoglalja az általa készített írásos 
előterjesztést.  
Mint eddig minden évben most is megkapták a Békés Megyei Vízművek Zrt-től a víz- és 
csatornadíjakra vonatkozó kiajánlást.  
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Elmondja, hogy a víz- és csatornadíjak árának megállapítása a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladata, a korábbi évekhez hasonlóan erre minden évben a novemberi 
testületi ülésen került sor. 
Az irodavezető által készített előterjesztéshez csatolva van a Vízművek Zrt. által megküldött 
anyag is, amely részletes, mindenre kiterjedő.  
Elmondja, hogy a képviselő-testület az elmúlt évben a vízdíjak megállapításánál 10,- Ft 
önkormányzati bérleti díjat fogadott el a rekonstrukciós munkák elvégzéséhez szükséges 
fedezet biztosítására, szemben a szolgáltató által javasolt 53,60 Ft-tal. 
 Az irodavezető az előterjesztésben lévő táblázatban bemutatja az ez évi és a jövő évre 
elfogadásra javasolt vízdíjak alakulását mindhárom szegmensben 0,- Ft, valamint 10,- Ft 
önkormányzati bérleti díjjal számolva. 
Az irodavezető ismerteti a táblázatban foglaltakat. 
Az irodavezető elmondja, hogy a hálózaton folyamatosan végzett rekonstrukciós munkák 
költsége jelentős terheket ró az önkormányzat költségvetésére, ezért a 10,- Ft önkormányzati 
bérleti díjjal javasolja elfogadni a jövő évre vonatkozó díjakat.  
Látható, hogy ekkora összegből a szükséges rekonstrukciós feladatok 1/3-át tudják elvégezni.  
A Vízművek Zrt. által az előző évben általánosan megajánlott többlet bérleti díj 53,60 Ft/m3 
volt, amely az idei évben 57,10 Ft/m3

Az irodavezető elmondja, hogy a szennyvíz díjak megállapítása a települési önköltségek alapján 
kerül meghatározásra. Elmondja, hogy a tavalyi évben 183.923 m

. A megajánlott díj nem tartalmazza a közgyűlés által 
elfogadott 5 % nyereséget.  

3 tervezett szennyvíz 
mennyiséggel és 64.244.304,- Ft árbevétel alakulásával ajánlottak meg 349,30 Ft/m3 díjat, 
amelyet aztán az önkormányzat a három szegmens között eltérített úgy, hogy a települési 
árbevétel összességében nem változott. Ennek megfelelően a lakosság 324,00 Ft + Áfa, a hatósági 
szegmens 571,30 Ft + Áfa szennyvízdíjat fizetett. Ezzel szemben az idei évben megküldött 
díjjavaslatból az tűnik ki, hogy a 2012-es évre már csak 175.458 m3 szennyvíz tisztításával 
számolnak 64.937.007,- Ft árbevétel kalkulálása mellett. Ebből látható, hogy nagyságrendileg 
8.500 m3

Amennyiben követni szeretnék a tavalyi évben elfogadott elveket (beleértve a mindhárom 
szegmensben alkalmazott 10,- Ft/m

-rel kevesebb szennyvíz megtisztítása prognosztizálható, azonban ennek ellenére ez 
700.000,- Ft-tal fog többe kerülni az elmúlt évhez képest. Ez százalékban kifejezve azt jelenti, 
hogy az éves fogyasztás 4,82 %-al esik vissza, míg az ebből keletkező éves árbevétel 1,08 %-kal 
nő, amelyből az következik, hogy a szolgáltatás díja emelkedik. 

3

Elmondja, ha mindkét esetben a 10,- Ft-os díjat beépítik, akkor a víznél 20,- Ft-os, a szennyvíznél 
pedig 30-35,- Ft-os emelkedés várható. 

 önkormányzati bérleti díjat), úgy a tavalyi évnek megfelelő 
eltérítést - amely nem más, mint az önkormányzati szegmens díján a hatósági szegmens díjának 
80 %-át, míg a lakossági szegmens díján 55-56 %-át számítottat – kellene alkalmazni. Ezekkel az 
arányokkal számolva a lakossági szegmens csatornadíja így 324,00 Ft-ról 344,10 Ft-ra nőne, a 
hatósági szegmens díja 571,30 Ft-ról 607,10 Ft-ra nőne, míg az önkormányzati szegmens díja 
459,20 Ft-ról 487,80 Ft-ra nőne. 

A vízművek adatai alapján ismert, hogy Dévaványán az átlagfogyasztás kb. 4-5 m3

Elmondja, hogy a víz- és csatornadíjakat rendeletben kell elfogadni. 

, ezt 
figyelembe véve havonta kb. 250,- Ft + áfa emelkedést jelent.  

Röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László műszaki irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli 
osztályvezetője részére. 
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – köszönti a testületi 
ülésen megjelenteket.  
Az irodavezető által elmondottakhoz hozzáfűzni valója nincs.  
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Elmondja, hogy a Békés Megyei Vízművek képviseletében az ülésen jelen van Szabó Beáta a 
kontroling osztály osztályvezető helyettese, a díj megállapítással kapcsolatos felvetésekre ő 
fog reagálni, Nemes Károly csatorna ágazatvezető és Szabó István ivóvíz ágazatvezető, a 
közvetlen üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekre fognak választ adni. Elmondja, 
hogy ő pedig a műszaki jellegű felvetésekre fog reagálni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Rung Attilának az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József bizottsági elnök részére.  
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén megtárgyalta az előterjesztést, ahol 
szintén jelen voltak a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselői.  
Az elmúlt évben 10,- Ft/m3/hó összegű rekonstrukciós díjhányad került beépítésre a díjakba. 
Kérdés, hogy ezen összeg milyen munkálatok elvégzésére elegendő. Az irodavezető említette, 
hogy a szükséges felújítások kb. 20 %-ára elegendő ezen összeg. A Vízművek Zrt. képviselői 
a bizottsági ülésen elmondták, hogy ez a díjhányad a megye településein 10-100,- Ft/m3

A bizottság elnöke elmondja, hogy az ülésen 5 bizottsági tag volt jelen. 4 bizottsági tag 
támogatta a szolgáltatási díj 10,- Ft-al történő emelését, míg 1 bizottsági tag tartózkodott.  

/hó 
összeg között alakul.  

Elmondja, hogy dr. Ágoston Sándor betegsége miatt az Oktatási- Közművelődési- Sport és 
Ügyrendi Bizottság ülését is ő vezette le, ahol a bizottság egyhangúlag egyetértett a 10,- 
Ft/m3

Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
/hó összegű emeléssel.  

A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – az előterjesztésben olvasható, hogy a 2012-es évben 2011. évhez 
viszonyítva 8.500 m3

A médiában lehetett hallani arról, hogy 4,2 %-tól magasabb %-ban nem lehet megemelni a 
víz- és csatornadíjakat. A jelen esetben az emelés magasabb, mint a 4,2 %.  

-el kevesebb szennyvíz megtisztításával lehet számolni. Ezt nem érti, 
hiszen most került átadásra a 8-10. sz. szennyvízöblözet, ahol rákötések történtek.  

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
üzemviteli osztályvezetője részére. 
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, hogy a 
díjjavaslat a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelően került a képviselő-testület elé. A 
4,2 % a jövőre vonatkozó változat, lehetett azt a változatot is hallani, hogy ez 0 % lesz. Tehát 
a vízi-közmű törvény még nem került elfogadásra. Bármi hangzik is el a médiában, a 
hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően kell, hogy dolgozzanak. Még egyszer elmondja, 
hogy a díjjavaslat a szindikátusi szerződésben foglaltak és a jelenleg hatályban lévő 
jogszabály szerint került a testület elé.  
Elmondja, hogy az előző évek tükrében feltételezik a szennyvíz mennyiséget. Elmondja, hogy 
Magyarországon a szennyvízszámlázás nem a szennyvíz felhasználást, hanem az 
ivóvízfogyasztás mennyiségét tükrözi. A leszámlázott szennyvíz alapja az adott ingatlannál az 
elfogyasztott ivóvíz mennyisége. Természetesen, ha többlet bekötések lesznek, akkor azt is 
figyelembe kell venni. A kollegája biztos, hogy megalapozottan készítette el a javaslatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Rung Attilának az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az idei évben a becsült szennyvíz 
mennyiség 20.000,- m3

Az előterjesztésből is látható a csökkenés. Elmondja, ahol vizet spórolnak ott a szennyvíz 
kibocsátás is kevesebb.  

-el volt kevesebb, mint az elmúlt évben.  

Dékány József képviselő – kérdése, hogy a csökkenés kapcsolatban van az 
ivóvízfogyasztással és az esetleges kikötéssekkel? 
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Feke László műszaki irodavezető – a képviselő kérdésére elmondja, hogy kapcsolatba van a 
kikötésekkel is. Már elmondta, ahol kevesebb a vízfogyasztás kevesebb a szennyvízkibocsátás 
is, mivel a vízfogyasztás alapján kerül számlázásra a kibocsátott szennyvíz. 
Az irodavezető elmondja, hogy a 8-10. sz. szennyvízöblözetben az első év végére 350 
ingatlan esetében 75 %-ban kell teljesülni a rákötéseknek, ez évente 11.000 m3

Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, hogy a 
kollegája az előző évi tendenciát vitte tovább, figyelembe vette a rákötéseket is.  

 
szennyvízkibocsátást jelent.  

Pap Tibor polgármester – kérdése, hogy a megye településein is hasonló, vagy eltérő 
tendencia figyelhető meg, mint Dévaványán? 
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, hogy 
szintén ugyanez a csökkenő tendencia figyelhető meg a településeken, a mértéke tér el 
valamelyest.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megadja a szót Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetője részére.  
Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetője – elmondja, hogy a médiában ő is hallott arról a 
törvénytervezetről, amely szerint 4,2 %-tól magasabb mértékben nem lehetne emelni a 
vízdíjat.  
Érdekesnek tartja, ha elfogadják ezt a mértéket, akkor is meg tudja oldani a Zrt. a szolgáltatást 
nyereségesen. 
Véleménye szerint meg kellene nézni azt, hogyan lehetne takarékoskodni a Zrt-n belül. 
Tudomása van arról, hogy a dévaványai dolgozók más településeken végeznek javításokat, 
Dévaványára, pedig Gyomaendrődről jönnek ki hibát elhárítani, igen magas gázolaj ár 
mellett. Megjegyzi, hogy a szóbeli hibabejelentést nem fogadják el, azt írásban kérik, ami 
korábban nem így volt. A szóbeli bejelentést követően a hiba ki lett javítva.  
Kérdése miért jó az a Vízművek Zrt-nek, hogy dolgozói a saját településükről eljárnának más 
településekre dolgozni? 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Rung Attila részére.  
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, ha 
valóban úgy történt, hogy a dolgozójuk a szóbeli hibabejelentést nem fogadta el  
– konkrétumok ismeretében –, akkor azt ki fogja vizsgáltatni. A hibabejelentéseket szóban is 
fel kell venni a dolgozóknak.  
Elmondja azt, hogy hol milyen kapacitásokat kell egy üzemeltető cégnek tartani, az üzem 
optimalizációs feladat. Természetesen, ha messzebb van az a csoport, aki a feladatot fogja 
végezni természetesen többlet üzemanyag költséget jelent. Elmondja, hogy működési 
területükön a dolgozói létszám is nagyon lecsökkent, ugyanazon feladatokat sokkal kevesebb 
dolgozóval kell elvégezniük. Megjegyzi, hogy a kiadások legnagyobb részét a személyi 
költségek és a villamos energia költségek jelentik. 
Elmondja, hogy a személyes jelenléttel, a személyes felügyelettel, a személyek 
optimalizálásával kapcsolatos dolgok sokkal többet hoznak, mint amit elvisznek. Elmondja, 
hogy Dévaványán egy rekonstrukciós csoportnak van a székhelye, Gyomaendrődről a 
karbantartók járnak át. Tehát más-más feladatot látnak el, egyik csoport a hibaelhárítást végzi, 
a másik csoport pedig a hálózat rekonstrukciós feladatokat látja el. Az elmondottak miatt van 
a látszólagos ellentmondás. Röviden szól a mérnökség eszközfelszereltségéről.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Rung Attilának az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a 10,- Ft/m3/hó rekonstrukciós díjhányad vonatkozásában van javaslata, mely 
szerint nem jelentkezne díjemelés, amelyhez fejlesztési forrás szükséges. A fejlesztési 
forrásból vagyonnövekedés származik. Vagyont kell értékesíteni  
– földterületeket – ebben az esetben díjcsökkenés lesz nem emelkedés.  Ez esetben egyik 
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vagyontárgyból másik vagyontárgy lesz. Elmondja, ha a testület úgy dönt még díjcsökkenés is 
lehetséges.   
El kell dönteni a testületnek, hogy értékesítenek-e vagyont, amelyből vagyonnövekedés lesz. 
Javasolja, hogy az általa felvetett téma felett nyissanak vitát.   
Dönthetnek a korábbi testületi döntéssel ellentétben, hogy a három kijelölt területet 
értékesítésre hirdessék meg.  
A polgármester elmondja, hogy a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 
27. cikke a következőképpen szól: 
„(1) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-
én hatályos 12. § (2) bekezdését a helyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy más helyi 
önkormányzat részére való átadására 2013. december 31-ig alkalmazni kell.” Elmondja, hogy 
ez a folyamat elkezdődött a megyei önkormányzatokkal, a tűzoltóságokkal.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly képviselő – az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy egyelőre az iskolák 
államosításáról van szó, nem pedig önkormányzati vagyonról.  
Véleménye szerint ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzati vagyonokat államosítani kell.  
Elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióról készült előterjesztésben szerepel, hogy 
a „Vagyonhasznosítás bevételeit csak a kötelező feladatellátáshoz szükséges ingatlanokhoz 
lehessen felhasználni.”  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ivóvízellátás kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladat.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, nem került kidolgozásra, hogy mennyivel kerülne 
kevesebbe az ivóvíz ez esetben.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a 10,- Ft-os díjhányadból 6 millió forint képződik, 
30 millió forint kellene rekonstrukcióra. Tehát 24 millió forintot kellene megteremteni 
vagyonértékesítésből, amit átadnának rekonstrukciós feladatokra, ami vagyonnövekedésben 
mutatkozna meg. Tehát a lakosság 10,- Ft/m3

Séllei Zsigmond képviselő – megjegyzi, hogy ez csak egy évre szól. Vannak olyan 
földterületek, amelyek bérleti díjából jelentős bevétel származik.   

/hó + áfa összeggel fizetne kevesebbet.   

Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy ezt a megközelítést nem tartja jónak, egyik oldalon sírnak, a 
mások oldalon meg gesztust próbálnak gyakorolni. Elmondja, mivel tulajdonosok, így a saját 
vagyonukat gyarapítják ezzel a 10,- Ft-os díjhányaddal. Javasolja, hogy maradjanak az 
előterjesztésben szereplő javaslatnál, hogy 10,- Ft/m3

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az általa javasolt elképzelés szerint is a saját 
vagyonukat gyarapítanák, csak abban az esetben nem a lakosnak kellene fizetni.  

/hó + áfa összeggel emelkedjen a vízdíj. 

Az idei évben is csak a legszükségesebb rekonstrukciós feladatok kerültek elvégzésre, amire 
nem volt elegendő a költségvetésben szereplő összeg. 
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. 
Dékány József képviselő – látható, hogy a képződő díjhányadból a szükséges rekonstrukciós 
feladatok nagyon kicsi részét tudják megvalósítani.  
Tudott dolog, hogy a településre beékezett vízmennyiség és a leszámlázott vízmennyiség 
között nagy különbség van. Megjegyzi, hogy az úgynevezett elszökött vízmennyiséget is a 
lakosok fizetik meg. Kérdése, hogy az elszökött víz mennyisége mekkora a településen? 
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, hogy 72-
80 % között van az értékesített víz aránya a hálózatba betáplált vízmennyiséghez képest. 
Elmondja, hogy ez nem haszontalanul elfolyó vízmennyiség, hanem értékesítési különbözet, a 
regionális rendszerből átvett víz és a leszámlázott víz különbözete, amelyben szerepel a 
hálózatmosatásra felhasznált vízmennyisége is. Elmondja, hogy a szakma szerint a 
vízhálózatban a 10-12 % alatti veszteséget nem szabad keresni. Megjegyzi, hogy a vízhálózat 
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mosatással is takarékoskodnak, bevezették a szivacsos-lövedékes mosatást, amely kevesebb 
mennyiségű vízfelhasználást eredményez.  
Röviden szól a rekonstrukciós feladatok szükségességéről. Megjegyzi, hogy a dévaványai 
hálózat szakmai szempontból a jobbak közé tartozik.  
Dékány József képviselő – elmondja, hogy a hálózat rekonstrukcióval a vízveszteség is 
kevesebb lenne. A vagyonértékesítéssel a közmű vagyon nőne, valamint nem kellene a 
lakosoknak magasabb víz- és csatornadíjat fizetni.  
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – röviden szól a vízi-
közmű törvény-tervezetében foglaltakról.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Elmondja, hogy részéről hangzott el egy módosító indítvány, mely szerint ne emeljenek 
vízdíjat, vagyonértékesítésből finanszírozzák meg a rekonstrukcióhoz szükséges forrást. 
Tehát, aki úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező termőföldterületeket, – amelyek 
hivatalos forgalmi értékbecslővel fel lettek értékeltetve – értékesítésre jelöljék ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 
tartózkodás nélkül nem dönt a termőföldterületek értékesítésre történő kijelöléséről.  
 
Nyuzó Marietta képviselő az ülésteremből távozott, így a testület létszáma 7 fő. 
 
A polgármester elmondja, hogy rendeletet kell alkotni az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-
elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról.  
Aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal az alábbiak szerint  

1. Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérőméret szerinti bontásban, ÁFA nélkül  

Vízmérő mérete Értékesítési irány 
Alapdíj 

2012. január 1-től 
(mm) (Ft/db/hó) 

13-20 Lakossági 520 
nem lakossági 787 

25-40 Lakossági és  
nem lakossági 

5.560 
50-80 16.210 

100-200 26.400 
 

2. Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA nélkül: 

Megnevezés 
2012. január 1-től 

(Ft/m3) 

Vízdíj 287,30 

Csatornadíj 607,10 

 
3. Szippantott szennyvízkezelési és -tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor 

érvényes csatornadíj másfélszerese (Áfa nélkül):  

Megnevezés 
2012. január 1-től 

(Ft/m3) 

Szippantott szennyvíz fogadási díja 910,70 
 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 



 12 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

 
27/2011.(XI.25.) önkormányzati rendeletét 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról  
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  

25/2008.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Vízművek Zrt-vel megállapodás aláírása 
szükséges a hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról.  
A 2012. január 1-től a díjak a következőképpen alakulnak: 
 

Megnevezés Vízdíjak Csatornadíjak 
(Ft/m3) 

Lakossági fogyasztó 161,50 344,10 
Önkormányzati fogyasztó 237,60 487,80 

 
A díjak nem tartalmazzák az Áfa-t. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy bízzák meg a polgármestert a 
megállapodás aláírásával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért azzal, hogy a polgármestert 
bízzák meg a hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodás 
aláírásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 423/2011.(XI.24.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
Békés Megyei Vízművek Zrt-vel a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj 
alkalmazásáról szóló megállapodás aláírásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:  2011. december 31.   
 

(A Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy döntést kell hozni arról is, hogy 2012. január 1-től 
nagyfogyasztói szegmensben az önkormányzati hatáskörben kívánnak-e, vagy sem kedvezőbb 
fogyasztói díjakat képezni.  
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A javaslat az volt, hogy ne képezzenek. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a javaslattal, hogy 2012. január 1-től nagyfogyasztói szegmensben nem kívánnak 
önkormányzati hatáskörben kedvezőbb fogyasztói díjakat képezni kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 424/2011.(XI.24.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. január  
1-től nagyfogyasztói szegmensben nem kíván önkormányzati hatáskörben 
kedvezőbb fogyasztói díjakat képezni. 
 
A képviselő-testület megbízza a műszaki irodát, hogy a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-t a testület döntéséről tájékoztassa.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  2011. december 31.   

 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a Vízművek Zrt. képviselőinek, hogy az ülésre 
eljöttek, a felmerülő kérdésekre választ adtak.  
 
Nyuzó Marietta képviselő az ülésre visszaérkezett, így a testület létszáma ismét 8 fő. 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely 
Közmeghallgatás a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása. 
A polgármester köszönti azokat a dévaványai lakosokat, akik megjelentek a 
közmeghallgatáson. 
A polgármester bízik abban, hogy a napirend kapcsán lesznek olyan javaslatok, felvetések, 
elképzelések, amelyek célja az önkormányzati munka, a település fejlesztésének, fejlődésének 
a javítása, vagy olyan kritikák, amiből építkezhetnek és munkájukat jobbá tehetik.   
A polgármester elsőként megadja a szót Szűcs József okleveles közgazdász, lakossági 
képviselő részére.  
Szűcs József okleveles közgazdász, lakossági képviselő – köszönti a képviselő-testületi 
ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy az októberi testületi ülésen a képviselők egy része kifogásolta a jelenlétüket, 
mondván nem helyes, ha a lakosság közvetlenül befolyásolja a testületi döntéshozást. Valóban 
azért jöttek el az októberi testületi ülésre, hogy befolyásolják a képviselők döntését. Akkor 
jönnek el az ülésre, ha úgy látják, hogy Dévaványa rövid, vagy hosszú távú érdeke veszélyben 
van. Az üléseken soha nem a saját érdekeiket képviselik, hanem mindenkor a település 
érdekét tartják szem előtt. A döntéseket úgy kívánják befolyásolni, hogy azok a település 
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érdekeit szolgálják. A testületi ülésre az élettapasztalatukat, szaktudásukat hozzák el segítő 
szándékkal amiatt, hogy itt jó döntések szülessenek.  
Az elmúlt ülésen a biobrikettáló megvalósítása 1 igen szavazaton múlott, így a települést nem 
érte 100 millió forintos kár. Szó esett 53 millió forint hitelfelvételről, melyet a gyermekeiknek 
és az unokáiknak kellett volna visszafizetni 20 év alatt, ami szép kis örökség. Ennek a 
hitelnek a 20 éves kamata több mint 30 millió forint. A hitelből megvalósuló biobrikettáló 
üzem a működése során várhatóan legkevesebb 20 millió forint veszteséget termelt volna. 
Meggyőződése, hogy az önkormányzat működtetésében egy ilyen üzem nem tud rentábilisan 
üzemelni, mint a komposztáló telep. Úgy gondolja nem hiába voltak jelen az októberi ülésen. 
Egyébként a tevékenységet civilkontrollnak nevezik, amely a demokrácia szerves részre. 
Elmondja, hogy a településen a Polgármester Úr a demokráciát sohasem gátolta, bízik benne a 
jövőben is így lesz majd.  
A közmeghallgatás keretében egyetlen témával szeretne foglalkozni az önkormányzati 
pénzgazdálkodással és az ezt megtestesítő gazdasági stratégiával. 
A pénzgazdálkodás az élet legfontosabb és legnehezebb területe, amit most a válság még 
jobban középpontba helyezett.  
Röviden szól arról, hogy két alapvető pénzgazdálkodási modell van: 

- sikeres pénzgazdálkodás politika, 
- sikertelen pénzgazdálkodás politika. 

A sikertelen pénzgazdálkodás politika középpontjában a célok és igények megvalósítása áll. 
A célok és igények megvalósítása során a döntéshozó szembetalálkozik azzal, hogy elfogyott 
a pénz, ilyen esetben kerül sor a hitelfelvételre. Így megvalósítják azokat a célokat, amelyeket 
nagyon fontosnak tartanak.   
A fogyasztás-, hitel-centrikus pénzgazdálkodás sajnos előbb-utóbb adósságcsapdába vezethet, 
amit Magyarországon több százezer család élt át. Lehetőség az, hogy a korábbi igényeket, 
célokat drasztikusan lecsökkentik, visszalépnek, ami nagyon keveseknek sikerül és nehezen 
megy.  
A vállalkozás területén is hasonló sors vár a sikertelen pénzgazdást folytatókra. A 
hitelfelvételen túl, az általuk előállított termékek árának, a szolgáltatások árának az emelésére 
van még lehetőségük. A mai piaci viszonyok között az ebből származó többletforrás nagyon 
korlátozott.     
Az önkormányzat vonatkozásában az elmondottakon túl van még további lehetőség pl. helyi 
adók emelése, vagyonértékesítés, jelen esetben a termőföld értékesítése.    
Ezzel a pénzgazdálkodási modellel bármennyi többlet keletkezik, - többlet hitelfelvétel, 
többlet vagyonértékesítés - a lehetőségeket mindig meg fogja haladni az igény. Az 
elmondottak miatt lesz sikertelen ez a pénzgazdálkodási modell, tartósan a pénzügyi 
egyensúly nincs biztosítva.  
A lakossági képviselő elmondja, hogy a sikeres pénzgazdálkodási modellnél a lehetőségek 
számbavétele áll az első helyen. Ebben az esetben is vannak igények és célok, amelyek az 
anyagi lehetőségek tükrében kerülnek rangsorolásra és megvalósításra.  
Az önkormányzatok vonatkozásában is nagyon fontos az, hogy a fejlesztési célok 
megvalósításával a jövő legyen könnyebb, legyen jobb, semmiképpen ne legyen nehezebb. 
Végig kell gondolni, hogy az önkormányzat által az utóbbi években megvalósított 
beruházások és tervezett beruházások mindegyike megfelel az említett célnak. A közgazdász 
véleménye, hogy sem a biobrikettáló, sem a fürdő területén tervezett beruházás 
megvalósításával nem lenne könnyebb a jövő.  
Sikeres pénzgazdálkodásnál a pénzügyi egyensúly fenntartása biztosított, mivel a döntéshozó 
nem engedi azt, hogy az igények felülkerekedjenek a lehetőségeken. 
A dévaványai sikeres vállalkozók mindegyike a sikeres pénzgazdálkodás útján érte el célját.  
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Röviden összefoglalja a sikeres pénzgazdálkodás politika és a sikertelen pénzgazdálkodás 
politika lényegét.  
Dévaványa Város Önkormányzata a sok éven át folyatatott sikeres pénzgazdálkodás után, 
áttért a sikertelen pénzgazdálkodás útjára, mutatja ezt a hitelfelvételi, a termőföld eladási cél. 
Ahelyett, hogy a jövőt építenék, a jövő felélése történik.   
Pap Tibor polgármester – közbevetőlegesen elmondja, hogy az önkormányzatnak nem csak 
termelő beruházás kell. Feladata az infrastruktúra fejlesztése, a lakosság életkörülményeit 
jobbá tenni és még sorolhatná.  
Elmondja, hogy pl. a dévaványai önkormányzat támogatásával működő Dévaványai 
Víziközmű Társulat a legstabilabb Békéscsaba után. Elmondja, hogy vannak olyan beadott 
pályázatok, amelyek sok pénzt visznek el pl. a csapadékvíz-elevezető rendezés, ha az ehhez 
szükséges 35 millió forint önerőt nem teszik le, akkor az összes állami út mellett nem készül 
el a csatorna. 
Az fog bekövetkezni, hogy az elnyert pályázatokat vissza kell mondani.  
Szűcs József okleveles közgazdász, lakossági képviselő – folytatja mondandóját.  
Elmondja, hogy ez a gazdasági stratégia, amit most látnak, az erőn felüli beruházások széles 
köre, amelyet a polgármester próbál elfogadtatni a testülettel, ami szerencsére egyre 
nehezebben megy. Jeleskednek az önként vállalt feladatokban. Véleménye szerint ez a 
gazdasági stratégia a ciklus végére fog összeomlani. Az új polgármesternek és a testületnek 
nagy feladat lesz az, hogyan tudják ismét működőképessé tenni a települést. 
Az elmúlt testületi ülésen elmondott vitaindítója széles publicitást kapott, megjelent a helyi 
sajtóban, elérhető volt az interneten, köszönetet mond mindazoknak, akik ebben segítettek. Az 
elmúlt időszakban több dévaványai polgárral beszélt, akiknek a véleménye egyezett az 
övével. Dévaványa polgárainak többsége azt szeretné, ha az előbb-utóbb eljövő hatalomátadás 
sikeres és zökkenőmentes lenne. Ez akkor lesz sikeres és zökkenőmentes, ha az új 
polgármesternek marad anyagi forrása arra, hogy tudjon célokat megvalósítani és tudjon 
sikereket elérni, ne pedig a visszalépés népszerűtlen feladatát kapja örökségül. Ez csak akkor 
valósítható meg, ha Dévaványa visszatér a sikeres pénzgazdálkodás útjára. 
A fejlesztési források területén legfontosabbnak azt tartja, hogy állítsák meg ezt az 
ámokfutást, csak azokat a fejlesztéseket engedje meg a képviselő-testület, amelyeknek meg 
van a pénzügyi fedezete, azok közül is csak olyan célokat, amelyek a későbbiek során nem 
fognak veszteséget okozni pl. egy infrastruktúra, egy kerékpárút soha nem tud veszteséget 
termelni.      
Elmondja, hogy a hitelfelvétellel, termőföld eladással a jövőbeni lehetőségeket csökkentik. A 
jövő nemzedékét ne tegyék tönkre, hagyják boldogulni. 
Az okleveles közgazdász, lakossági képviselő megköszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt 
elmondani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a véleménye nem egyezik a Szűcs József 
véleményével, de természetesen meghallgatják egymást.  
A polgármester megadja a szót Elek Imre lakossági képviselő részére.  
Elek Imre lakossági képviselő – köszönti a testületi ülés részvevőit. 
Elmondja, hogy röviden a fejlesztési elképzelésekkel kíván foglalkozni.  
Az ésszerűség elve alapján könnyen megállapítható az, hogy a jövőben az önkormányzat 
milyen fejlesztési politikát folytasson, a rendelkezésre álló saját forrásokat használja fel a 
fejlesztések során a megszerzett támogatásokkal együtt, vagy a lehetőségeket bővítse 
hitelfelvétellel, vagy termőföld értékesítéssel.     
A hitelfelvétel tényét számításokkal alátámasztva könnyen el lehet dönteni.  
Ismert mindenki előtt, hogy a fejlesztési bevételeknek három forrása van az önkormányzatnál:  

- magánszemélyek kommunális adója, amelyben évente 20-22 millió forint képződik, 
- bérleti díjak 
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o lakások, és helyiségek bérleti díja évi 12 millió forint bevételt jelent, 
o fölhaszonbérleti díjak 60-62 millió forint bevételt jelent éves szinten. 

- a kölcsönök visszafizetésének és a kölcsönök kiutalásának a különbözete. 
Ezekből a bevétel éves szinten 95-100 millió forintra tehető.  
A megképződött saját forrást kötelezettségek terhelik, amelyek a következők: 

- hitelek törlesztése, 
- a kibocsátott kötvények terhei, 
- a fejlesztési hiteleknek és a kötvényeknek a kamata.  

A legjelentősebb teher a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódik. 
Röviden szól a kötvény kibocsátásról, amelyből a bevétel akkor 300 millió forint volt.   
Az első felhasználás a bevétel terhére 2010. júliusában történt, amelyből az iskola felújítás 
saját erő részét fedezték (kb. 176 millió forintot).   
Elmondja, hogy a felhasználatlan kötvényeknek az értéke 54.913 eFt. 
A kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződés 2027. decemberében fog lejárni. Eddig öt 
alkalommal történt törlesztés, összesen 55.891 eFt összegben.  
Elmondja, hogy a kibocsátáskori érték 44.500 eFt volt, az árfolyamveszteség 230.000 db 
kötvény esetében 15.391 eFt. Jelenleg 1.730 db kötvényt kell még a következő 16 évben 
visszatörleszteni. Nagy kérdés az is, hogy milyen árfolyamon.  
Megjegyzi, hogy a kibocsátáskor 1 CHF 150,- Ft volt, a mai árfolyam szerint pedig 252,- Ft. 
A lakossági képviselő röviden szól az árfolyamveszteségről.  
Véleménye szerint nem volt sikeres üzlet a kötvénykibocsátás.  
Pap Tibor polgármester – közbevetőlegesen elmondja, ha nem történik meg a 
kötvénykibocsátás nem tudták volna felújítani az általános iskola épületét.  
Elek Imre lakossági képviselő – kéri, hogy a polgármester hallgassa végig mondandóját.  
Elmondja, hogy az önkormányzatot nem csak a kötvény kibocsátásból származó kötelezettség 
terheli, hanem a felvett hitel és azok kamatai.  
Látható, hogy a kötelezettségvállalás a megképződött fejlesztési forrásnak több mint 
ötszöröse.  
Elmondja azzal, hogy a kötvény kibocsátásból származó bevételekből fejlesztéseket hoztak 
előre, azzal gátolni fogják a következő évek fejlesztéseit. Ez egy túlzott mértékű leterheltséget 
jelent. 
Röviden szól arról is, hogy éves szinten milyen kötelezettséget kell teljesíteni kb. 44 millió 
forint összegben.   
Nem tartja célszerűnek – bűnnek tartja – a további hitelfelvételt a lakossági képviselő.  
Elképzelhető az is a jövőben, hogy a működési bevétel nem biztosít fedezetet a működési 
kiadásokra.  
Pap Tibor polgármester – közbevetőlegesen elmondja, hogy a működési bevétel eddig sem 
nyújtott fedezetet a működési kiadásokra. 
Elek Imre lakossági képviselő – meglátása szerint az önkormányzat az idei évben tud 
működni hitelfelvétel nélkül, de a következő években már nem. A fejlesztési forrásból a 
működéshez kell átcsoportosítani, így ezzel is szűkül a fejlesztési lehetőség.  
Röviden szól az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról.  
A lakossági képviselő véleménye, hogy nagy hibát követ el a képviselő-testület, ha az eddig 
felhalmozott kötelezettségeket továbbnöveli pl. hitelfelvétellel. Nem ért egyet azzal sem, hogy 
vagyont értékesítsen az önkormányzat. Elmondja, hogy vagyont értékesíteni véghelyzetben 
szoktak, szerencsére még itt nincs az.  
Köszöni, hogy meghallgatták. 
Pap Tibor polgármester – a lakossági képviselő által említettekre reagálva elmondja, hogy 
valóban nincs véghelyzet, sőt abszolút jó helyzet van. A jó helyzetet ki kell használni, ami 
abból adódik, hogy most vannak pályázati kiírások.   
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Elek Imre lakossági képviselő – elmondja, hogy a jövőben is lesznek pályázati kiírások, a 
fejlesztéseket nem szabad erőltetni a jövőre is gondolni kell.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a kötvénynek 2008. január 1-e óta 36,4 millió 
forintos hozama van, megjegyzi, hogy az átmenetileg felesleges fejlesztési forrásokat 
lekötötték, befektették, jelenleg az 10,1 %-os kamatot kapnak az MKB-nál. Ezzel növelik a 
forrásokat. Elmondja, hogy a kötvényforgatásából származó többletbevétel növelte a 
fejlesztési lehetőségeket. 
A polgármester elmondja, hogy a gazdálkodási iroda készített egy kimutatást a 
hitelállományról, valamint a kötvényfelhasználásról a 2011.11.21-i állapot szerint, amelyet 
ismertet a jelenlévőkkel.  
A kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Elek Imre lakossági képviselő – röviden szól a jövő évben várható állami támogatásokról. 
Pap Tibor polgármester – látni kell, hogy a feladatok is átrendeződnek, ha színvonalat tartani 
kívánják, akkor plusz forrás igénybevételére is szükség van. A mai napon ezzel kapcsolatban 
még fognak tárgyalni pl. civilszervezetek, sportegyesület, intézmények támogatása. 
A polgármester véleménye szerint jó úton haladnak, a jövőben mindig lesz feladat 
Elek Imre lakossági képviselő – röviden szól arról, hogy képviselőként ellene volt a 
komposztáló-telep megvalósításának.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a komposztáló-telep egy jövőbe ható beruházás.  
Elek Imre lakossági képviselő – elmondja, mindig arról volt szó, hogy a fürdőnél történő 
beruházások milyen jók. Megjegyzi, minél több pénzt költenek rá, annál nagyobb veszteséget 
termel. Említést tesz a fürdőnél megvalósult portaépületről.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a fürdőnél a veszteség nem nagyobb, mint 
korábban. Megjegyzi, hogy az utak sem hoznak nyereséget, ott is csak a ráfordítás van.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – röviden szól a komposztáló-telepről, amelynek megvalósításakor 
még nem volt képviselő, valamint a Tappe Kft. vállalásáról.  
Elmondja, hogy a befektetett összeget nem hozta meg a telep, 2027. évben jár le a hitel, 
amelyet a megvalósításához felvettek.   
A képviselő röviden szól arról, hogy lehetőség volt ÁFÉSZ tulajdonában lévő épületek 
visszavételére, - amelyek az államosítást követően kerültek állami tulajdonba és tanácsi 
kezelésbe, majd azt követően az ÁFÉSZ tulajdonába -, ami nem történt meg. Megjegyzi, hogy 
ebben Elek Imre érdekelt volt.  
A képviselő említést tesz arról, hogy az Aranykalász Szövetkezettől adósságfejében nem 
vették át az irodaépületet.  
A képviselő úgy gondolja, hogy ésszerűtlen fejlesztéseket nem valósítanak meg.  
Elmondja azt is, hogy a Magyarországon lévő fürdők szinte mindegyike veszteséges.  
Megjegyzi, hogy a vállalkozások is fejlesztenek, amit hitellel tudnak megtenni.  
A képviselő szól az iskola felújításról, az utak fejlesztéséről is.  
Elmondja, hogy az előző ciklusokban születtek rossz döntések.  
Elek Imre lakossági képviselő – elmondja, hogy az iskola, valamint az utak felújításáról nem 
tett említést, nincs ellene kifogása. 
A komposztáló-telep, a fürdő, az üzemcsarnok beruházást nem tartja célszerűnek.  
Kérdése, hogy az üzemcsarnok bérleti díja be van-e fizetve? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy bérleti díj befizetéssel nincs lemaradva a bérlő, 
valamint kaukciót is fizetett be. Megjegyzi, hogy munkahelyek is teremtődtek az 
üzemcsarnok megvalósításával.  
A polgármester elmondja, hogy tartozás fejében nem tudták átvenni az Aranykalász 
Szövetkezet irodaépületét, mivel az jelzálogjoggal volt terhelve. Tartozás fejében a 
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Kéthalmon lévő Colman szárítót, a mellette lévő épületekkel vették át, amelyet később 
értékesítettek, valamint a Kántor-tanyát.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gyógyszertárat, 
valamint a pékséget is értékesítették korábban. Miért volt erre szükség, hiszen ezek 
nyereséget termelnek.  
Elek Imre lakossági képviselő – elmondja, amíg az önkormányzat üzemeltette a pékséget, 
mindig veszteséges volt.  
Említést tett a képviselő az ÁFÉSZ vagyon visszavételéről, amelyben nem érintett, valamint 
az ezzel kapcsolatos törvényről. Megjegyzi, hogy a visszaszerzési folyamatot elindította az 
akkori képviselő-testület.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása is az volt, 
hogy azt a vagyont nem köteles visszaadni az ÁFÉSZ, amely a feladatellátáshoz szükséges.  
A polgármester megadja a szót Szűcs József lakossági képviselő részére.  
Szűcs József okleveles közgazdász, lakossági képviselő – téves felfogás az, hogy valamit 
fejlesztenek azzal a település fejlődni fog. Elmondja, hogy azok a fejlesztések, 
vagyonnövekmények előnyösek a település részére, amelyek révén a holnap, a jövő nem lesz 
nehezebb, nem fog veszteséget okozni. Meg kell kérdezni, hogy a lakosság mit szeretne 
jobban, véleménye szerint biztos kerékpárutat nem pedig faházakat a fürdőnél.  
Elmondja, hogy az elmúlt 20 év alatt az önkormányzat nem tudott olyan termelő-beruházást 
megvalósítani, amely sikeresen működik, akkor azt most nem kell erőltetni.  
Meg kell állni a fejlesztésekkel, a település érdekében nem lehet olyan döntéseket hozni, 
amely a jövő lehetőségét csökkenti.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Bartha Sándor lakossági képviselő részére.  
Bartha Sándor lakossági képviselő – elmondja, hogy vállalkozóként beruházás párti. 
Elmondja, hogy a jól igénybe vett hitelre nagy szükség van. Vállalkozóként ő is vett fel hitelt, 
de nem úgy hogy a törlesztő részletet, majd a későbbiekben helyette valaki más fogja fizetni.   
Sok esetben a kecsegtető, jónak tűnő pályázati lehetőségeket is ki kell hagyni.  
Röviden szól arról, hogy szinte ki kellett harcolni azt, hogy a képviselők a tiszteletdíjukat 
csökkentsék, amivel költséget takarítottak meg.  
Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak a takarékosságra az önkormányzat 
intézményeinél.  
Meg kell vizsgálni a belső keresletet. Sok esetben nem jó döntést hoz a képviselő-testület.  
Elmondja, hogy a polgármester vezetőként sok esetben olyan információk birtokában van, 
amit nem biztos, hogy a képviselő-testület részére át tud adni, vagy átadhat. Tudomásul kell 
venni, hogy egy demokratikus intézményről van szó, ahol nem a tőke és a gazdálkodás 
farkastörvényei uralkodnak, hanem a demokráciának kell uralkodni. 
A lakossági képviselő szól a fürdő állapotáról. 
Az önkormányzat a lakosság érdekeiben ténykedjen. 
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a lakosság egy része biztos nehezményezi a 
fürdőnél a faházak megvalósítását, amit azért terveztek, hogy a fürdő kihasználtsága jobb 
legyen. Megjegyzi ez nem biztos, hogy meg fog valósulni.  
A polgármester megadja a szót Nagy Mihály lakossági képviselő részére.  
Nagy Mihály lakossági képviselő – a mai napon már nagyon sok szó esett a pénzügy 
helyzetről, amiről nem igazán kíván sokat szólni. Elmondja, hogy a normatív támogatásokból 
és a bevételi forrásokból kell gazdálkodni. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem szabad több 
hitelt felvenni. Takarékoskodni kell és a meglévő forrásokból kell gazdálkodni.  
A lakossági képviselő a biobrikettáló megvalósítását halvaszületett ötletnek tartja, mivel 
1.800,- Ft-ért már lehet vásárolni egy mázsa tűzifát, a brikett ára pedig mázsánként 3.600,- Ft 
körül van. Szól a brikettáló energia szükségletéről.   
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Kérdése, hogy hány gazdálkodóval állapodtak meg abban, hogy a biobrikettólóhoz a 
szükséges anyagot biztosítsa?  
A lakossági képviselő véleménye szerint termőföldet értékesíteni nem szabad.  
A lakossági képviselő szól a biodiselről és a biogázról, amelyet véleménye szerint sokkal 
kedvezőbben lehet előállítani, mint a biobrikettet.  
A lakossági képviselő elmondja, hogy sürgős intézkedés kellene tenni arra vonatkozóan, hogy 
ismételten legyen a településen orvosi ügyelet.  
Elmondja, hogy a településen lévő három gyógyszertár közül csak egy üzemel, ahol állandó a 
zsúfoltság. Az önkormányzatnak kellene tenni ez ügyben is lépést.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs hatásköre a 
gyógyszertárak üzemeltetése vonatkozásában. Elmondja, hogy az Országos Tisztifőorovosi 
Hivatal ad ki, illetve von vissza engedélyt a patikák vonatkozásában.  
Az orvosi ügyelet tekintetében a megoldást keresik.  
A polgármester megadja a szót Garaguly Gyula lakossági képviselő részére.  
Garaguly Gyula lakossági képviselő – tudomása van arról, hogy több ingatlanon ki fogják 
kötni a vizet. 
Jó lenne, ha az önkormányzat elgondolkodna azon, hogy egy medence létesítésével 
lehetőséget biztosítana azok számára a fürdésre, akiktől kikötik a vizet.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy télen üzemel a kiúszós medence, valamint 
kádfürdő is van. Tehát a lehetőség biztosított.  
A polgármester megkérdezi, hogy ki kíván még hozzászólni? 
Megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – a briekettáló alapanyag biztosításával kapcsolatban 
elmondja, hogy az rendelkezésre állna, amiért nem kellene nagy összegeket fizetni. Elmondja, 
hogy a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának a Berettyó árterében sok védett területe 
van. Évente több millió forintot fordítanak arra, hogy közbeszerzés útján a területeket 
lekaszáltassák. A vállalkozó a kaszálékot nem hagyhatja ott, az el kell szállítania és 
ártalmatlanítani kell. Örömmel venné a vállalkozó is és a Nemzeti Park Igazgatósága is, ha a 
kaszálékot ingyen a biobrikettálóhoz szállíthatnák. Az irodavezető véleménye, hogy az 
alapanyag biztosításával nem lenne gond a biobrikettálóhoz.    
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nagy Ferenc az EKUNA Kft. ügyvezetője részére.  
Nagy Ferenc az EKUNA Kft. ügyvezetője – elmondja, ígéret volt arra vonatkozóan is, hogy a 
környező településekről a zöldhulladékot a komposztálóhoz fogják szállítani.  
A biobrikettálóhoz szükséges alapanyag biztosítása is csak ígéret. 
Elmondja, hogy Gyomaendrődön megnézett egy brikettálót, ami kisebb, mint a Dévaványára 
tervezett. Nincs ellene egy ilyen beruházás megvalósításának, csak ne ilyen hatalmas 
összegből. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy magas az energia fogyasztása egy 
ilyen üzemnek.  
Nem érti azt sem, hogy a központi buszváró megvalósítása miért került több mint 60 millió 
forintba.  
Elmondja, hogy takarékoskodni kell. Meglátása szerint a működési kiadásokat is lehetne 
csökkenteni.  
A Kft. ügyvezetőjének a véleménye, hogy az utakra, a csapadékvíz-elvezető árkokra kell 
áldozni.  
Megjegyzi, hogy a KTSZ megszűnésével 35 embernek szűnt meg a munkaviszonya, az 
udvarán lévő veszélyes hulladék a mai napig nem került elszállításra. A Szarvasi KTSZ tudott 
volna munkát biztosítani, de nem volt hely a munkavégzéshez. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, fel lett ajánlva a KTSZ részére, hogy a lebontott 
vasszíneket felállítják, ahol lehet munkát végezni, de más településre mentek.  
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Elmondja, hogy a brikettáló megvalósításán egyelőre túlléptek, mivel a testület nem szavazta 
meg a hitelfelvételt.  
Elek Imre lakossági képviselő – szól a kötvény felhasználásáról, amely 176 millió forint volt. 
Elmondja, hogy első alkalommal 2010. június hónapban történt felhasználás az iskola felújítás 
kapcsán. Kérdése, hogy a 100 millió forint, ami a finanszírozásra ki lett véve, azzal mi fog 
történni, fejlesztési célra nem használható fel? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy likvid forrásként szerepel, ha szükséges lehívnak 
belőle, ha lehetőség van rá, akkor hozzátesznek és kamatozik.  
Elmondja, hogy eddig a kötvény kibocsátás pozitív szaldójú.  
Bartha Sándor lakossági képviselő, vállalkozó – az önkormányzat vállaljon a dévaványai 
vállalkozókért garanciát, öt évig megőrzi az adott létszámot, akkor bizonyos földterületet 
felajánlj a banknak biztosítékként.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezt javasolta, de a testület elvetette.  
Elmondja, hogy munkahelyteremtésre, munkahelymegtartásra, beruházás ösztönzésre 20 
millió forint van biztosítva, amely nem hozta meg az elvárt reményt.  
Elek Imre lakossági képviselő – elmondja, hogy az önkormányzat a földterületek 
bérbeadásából jelentős bevételhez jut, ezért nem szabad értékesíteni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy jelzálogjog nem azonos az értékesítéssel.  
Ugyanez az eset áll fenn az MFB refinanszírozási hitelnél is 6,5 %-al felveszik és közben a 
saját forrást 11 %-al lekötik. Ezt alaptevékenységre kell visszaforgatni. Az állam által 
támogatott kedvező hitelt érdemes felvenni.  
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – elmondja, hogy Elek Imre szépen levezette a kötvénykibocsátás 
kapcsán jelentkező árfolyamveszteséget, de a hozadékáról nem szólt.  
Röviden szól arról, hogy az általános iskola felújításához a szükséges forrást a kötvény 
hozamából biztosították.  
Említést tesz a pályázatok támogatottságáról.  
A képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt héten Bartha Sándor a Strandfürdő 
részére ajándékozott 76 tő földlabda nélküli sövényt, amelyet ezúton köszön meg.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy igény lenne a településen egy sportcsarnokra.  
Elmondja, hogy Okány településen 3 évvel ezelőtt egy 100-150 férőhelyes csarnokot 165 
millió forintból valósítottak meg.  
A jelenlévő lakossági képviselők felé kérdése, hogy egyetértenének földterület értékesítésével 
annak érdekében, hogy Dévaványán létesüljön egy sportcsarnok? 
Úgy látja van aki egyetért a földterület értékesítésével, van aki nem.   
Tudomása szerint a 2012-es évben 400 db sportcsarnok létesítésére lesz pályázat kiírva. A 
képviselő egyetértene a vagyonértékesítéssel annak érdekében, hogy a sportcsarnok 
megvalósításához a szükséges önerőt biztosítani tudják.  
Pap Tibor polgármester – közbevetőlegesen elmondja, hogy a sportcsarnok sem fog 
nyereséget termelni, annak üzemeltetési, fenntartási költségei lesznek.  
Szűcs József okleveles közgazdász, lakossági képviselő – elmondja, nehéz dolog azt 
eldönteni, hogy egy településen a folyamatosan csökkenő lakosságlétszámot, hogyan lehetne 
megállítani. Az utóbbi időben sok beruházás valósult meg, de ennek hatására ez a tendencia 
nem csökkent. Közgazdaságilag nehéz dilemma eldönteni, hogy mennyit áldoznak a jövőre, 
mennyi lehetőség van a kiindulási alap szerint.  
Elmondja, ha megvalósítanak egy létesítményt, amely nevezetesen a sportcsarnok, az nem 
állítja meg a lakosság számának a csökkenését.  
Elmondja, ha ennek megvalósításához meg van a fedezet, nem szükséges földet eladni és azt 
követően fel tudják vállalni az üzemeltetését, akkor nincs ellene kifogása.  
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A biztos földhaszonbérleti díj bevételről lemondanak a földértékesítésével, és felvállalnak egy 
folyamatosan jelentkező kiadást. Csak azt vállalják fel, amire lehetőségük van és annak a 
létesítménynek biztosítani tudják a működtetését.  
Engedjenek teret a vállalkozásoknak, ha megtudják valósítani a brikettálót, akkor azt ne 
akadályozzák. Kössenek szerződést a vállalkozással és minden kockázat nélkül bevételhez 
jutnak. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy minden beruházásnak készül költség-
haszonelemzése.  
Megjegyzi, hogy nincs olyan vállalkozás, amely ne tenné el a hasznot.  
A polgármester javasolja, hogy a napirendet zárják le, majd a vállalkozói fórumot folytatják a 
vitát.  
A polgármester megköszöni az érdeklődő lakosoknak, hogy az ülésre eljöttek és elmondták 
véleményüket, javaslatukat. 
A közmeghallgatás napirendet lezárja.  
 
Nyuzó Marietta képviselő a szünetről nem érkezett vissza, így a testület létszáma 7 fő. 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére, ha az írásos 
anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – röviden elmondja, hogy az Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatának érdekében kérelemmel fordult a Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal Szociális Főosztályához, melyben az esélyegyenlőségi szakértő kijelölését kérte 2010. 
november 2-án. A feladat elvégzéséhez a mai napig kijelölés nem érkezett. A Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális főigazgató-helyettes tájékoztatásában – melyet az 
előterjesztéshez mellékelt – a jelentkezésükig megértő türelmet kér. 
Telefonon történt egyeztetést követően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
ügyintézőjétől Budavári-Sepsi Szilviától azt a tájékoztatást kapta az irodavezető, hogy az 
írásban megküldött tájékoztatás óta változás nem történt. Értesülései szerint az érintett 
jogszabály módosítás várhatóan november végén kerül megalkotásra és december elején 
kihirdetésre. 
Ennyit kívánt tájékoztatásképpen elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy az ülésén az előterjesztést megtárgyalta.  
A bizottság Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Programját a szakértő kijelölését követően 
véleményezése után javasolja megtárgyalni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
 425/2011.(XI.24.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa 
Város Esélyegyenlőségi Programját a szakértő kijelölését követően, véleményezése 
után fogadja el. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő: értelem szerint 

 
Nyuzó Marietta képviselő időközben visszaérkezett az ülésterembe, így a testület 
létszáma 8 fő. 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2011. 
évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A 2012. évi költségvetés 
előzetes koncepciójának megtárgyalása. 
A polgármester megkérdezi Tóth Mihályné főkönyvelőt, hogy az írásos anyaghoz kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni? 
Tóth Mihályné főkönyvelő – elmondja, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az írásos anyagot a képviselő-testület összes 
bizottsága megtárgyalta.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Ellenőrző - 
Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság, valamint az Oktatási- Közművelődési- Sport és 
Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottakat. 
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő, az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja – elmondja, hogy a 
bizottságok az előterjesztést megtárgyalták.  
Elmondja, hogy a 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató adatai alapján 
megállapítható, hogy az időarányosan teljesült. 
Elmondja, hogy iparűzési adóból magasabb összeg folyt be a tervezettől. 
A bizottság elnöke elmondja azt is, hogy a fürdő bevétele a ¾ éves adatok alapján  
(strandfürdő és gyógyászati egységben) mindösszesen 24.772 eFt, amely a tervezetthez 
viszonyítva 114,9 %-nak felel meg. 
Elmondja, hogy a mezőgazdasági ágazatban a bevétel a tervezettől alulmaradt, amelynek 
okairól már az elmúlt ülésen esett szó.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy nagy odafigyeléssel az év hátralevő időszakában a 
működési kiadások visszaszorításával a működési hiány kezelhetővé válik, természetesen az 
ÖNHIKI-s támogatás ebből 41 %-ot finanszíroz.     
Mindkét bizottság a 2011. évi költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékozatót 1.918.714 
eFt bevétellel, 1.522.059 eFt kiadással elfogadásra javasolja a testület felé.  
A bizottságok a költségvetési koncepciót is elfogadásra javasolják a testület felé. Hasonlóan 
az előző évekhez a koncepció kerüljön átdolgozásra annak érdekében, hogy a januári testületi 
ülésen a 2012. évi költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek a bizottsági vélemények ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
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Elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési koncepció megtervezése igen nagy feladatot jelent, 
hiszen csak a költségvetés tervezete ismert. Egyelőre nem ismert, hogy az iskolákat 
államosítani fogják, az épület fenntartása önkormányzati feladat lesz, hogyan valósul meg az 
általános iskolai oktatás-nevelés. 
A tervezés során az előző évi viszonyszámot veszik figyelembe, hiszen arra tudnak alapozni.  
Elmondja, hogy Ecsegfalva részéről a teljesítés időarányos az ÁMK részére.  
A jövő hét keddjén fogják tárgyalni a költségvetési koncepciót, amelyben az ÁMK 
vonatkozásában ugyanakkora összegű hozzájárulást terveztek, mint az idei évi.  
A polgármester elmondja, hogy az iskolát továbbra is társulásban szeretnék működtetni. 
Megjegyzi, hogy a gyerekek nagyon jó kezekbe vannak Dévaványán.  
Röviden ennyit kívánt szólni a témához.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kovács Mária polgármesternek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja elképzelhető, hogy az önként vállalt feladatokból és a 
fejlesztésekből is lejjebb kell adni. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta.  
A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés ¾ éves helyzetéről szóló tájékoztatót, 
valamint a 2012. évi költségvetési koncepciót.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
A polgármester ismerteti Galuska Józsefné könyvvizsgáló jelentését.  
A jelentés a jegyzőkönyvhöz van csatolva.  
 
Séllei Zsigmond képviselő időközben eltávozott az ülésteremből, így a testület létszáma  
7 fő.  
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a 2011. évi költségvetés ¾ éves helyzetéről  készített tájékozatót 1.918.714 eFt 
bevétellel, 1.522.059 eFt kiadással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
426/2011.(XI.24.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2011. évi költségvetés ¾ éves 
helyzetéről készített tájékozatót  

1.918.714 e Ft bevétellel,  
1.522.059 e Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja.  

A teljesített bevételből  
a 2010. évi igénybevett pénzmaradvány  306.684 e Ft, 
Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege  59.772 e Ft, 
költségvetési bevételek és kiadások egyenlege  30.199 e Ft. 
 
Felelős: - 
Határidő: - 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 24 

Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a 2012. évi költségvetési koncepciót azzal, hogy képviselő-testület bízza meg a 
polgármestert a költségvetési koncepció átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári 
testületi ülésen a 2012. évi költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen, 
valamint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi 
Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kezdje meg az önként vállalt feladatok 
áttekintését, az intézményi szerkezet és feladatellátás vizsgálatát, illetve az intézményi 
egyeztetéseket a kialakított ütemterv szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat:  
427/ 2011. (XI. 24.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2012. évi költségvetési 
koncepciót jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő testület megbízza a polgármestert a költségvetési koncepció 
átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári testületi ülésen a 2012. évi 
költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen.  
Az egyensúly elrendelése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi Ellenőrző - 
Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kezdje meg az egyeztetéseket a kialakított 
ütemterv szerint.  
 
Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felülvizsgálatára kerüljön sor, 
lehetséges alternatívák feltárásával költségcsökkentés vagy bevétel növelés terén.   
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester  
               Balogh Csilla jegyző 

Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző – Önkormányzati Vagyonkezelő 
Bizottság elnöke, képviselő 

    Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  
    Intézményvezetők 
Határidő:  folyamatos  

 
(A költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Séllei Zsigmond képviselő időközben visszaérkezett az ülésterembe, így a testület 
létszáma ismételten 8 fő. 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2012. évi 
városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 
A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
készítette. Megkérdezi, hogy kíván-e valamit hozzáfűzni az írásos előterjesztéshez? 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy kiegészítést nem kíván tenni a 
leírtakhoz. 
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Elmondja, hogy az elmúlt évben a szakmai napok megrendezéséhez kb. 1 millió forint kellett, 
ha ilyen színvonalon kívánják az idei évben is megtartani, akkor forrás biztosítása szükséges.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető 
részére. 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – elmondja, hogy a 2012. évi ünnepség- és 
rendezvénytervet az előző évekhez hasonlóan állította össze.  
A képviselő-testület elé terjesztett anyag több részből tevődik össze, amely tartalmazza: 

- a művelődési ház munkatervét, 
- az önkormányzat rendezvényeit,  
- a nagyobb városi rendezvényeket,  
- a településen lévő intézmények tervezett rendezvényeit,  
- a civil szervezetek és az egyházak rendezvényeit.  

Elmondja, hogy a képviselő-testület eddigi években mindig úgy fogadta el az ünnepség és 
rendezvénytervet, hogy nem volt mellé költségvetés tűzve. A bizottsági ülésen felvetődött, 
hogy a mai ülésre készítse el. Az intézményegység vezető elkészített egy költségvetési 
iránymutatást, amely az elmúlt évi költségekre van alapozva.  
Az intézményegység vezető ismerteti a 2012. évi rendezvény- és ünnepségtervének a tervezett 
költségvetését. 
A tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
A tervezet első oldalán azon rendezvények szerepelnek, amelyhez nem kell forrást biztosítani, 
egy része pályázati forrásból valósul meg.  
A következő oldalon találhatók a városi kiemelt rendezvények. A Dévaványai Városnapok 
költsége a 2012-es évben magasabb lesz, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
Dévaványaiak IV. Világtalálkozóját is megrendezi.  
Az elmúlt években is megrendezésre került a Szent István napi ünnep, valamint a betakarítási 
ünnep.  
A tervezetben szerepelnek még a kisebb városi rendezvények költségei is. 
A tervezet a 2011. évben felmerült költségek alapján lett összeállítva.  
Röviden szól a rendezvények engedélyeztetése kapcsán felmerült költségekről.  
Elmondja, hogy a Dévaványai Városnapok költsége egy napos rendezvényre van tervezve.  
A kisebb városi rendezvényeknél a nyári zenei esték program költsége is szerepel, amely a 
Református Egyházközségen keresztül zajlott, de a költségek az intézménynél jelentkeztek.  
Javasolja, hogy a Városnapi rendezvények ne háromnaposak legyenek, hanem péntek este és 
a szombati napon kerüljön megrendezésre.  
Az intézményegység vezető röviden szól a Szent István Napi rendezvények költségeiről. 
Megemlíti, hogy a szabadtéri színpad fel lett újítva, ami nagyon szép lett. A világítása nem 
megoldott, amit valamilyen módon meg kell valósítani, ebben kéri majd a műszaki iroda 
segítségét. 
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az igényt a lehetőségekhez kell igazítani. A 
költségvetés készítésekor figyelemmel lesznek az elmondottakra.  
 
dr. Ágoston Sándor időközben megérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a testület 
létszáma 9 fő.  
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 
Földi Imre képviselő – véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság ülésén kellett volna ezt a 
költségvetés tervezetet megtárgyalni.  
Az önkormányzat 2012. évi költségvetés készítése során figyelemmel lesznek az 
elmondottakra, lehetőség szerint bővítik, vagy csökkentik a programokhoz szükséges forrást.  
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Kérése, hogy a Városnapi Rendezvények ne egy időpontban kerüljenek megrendezésre a 
Körösladányi Napokkal. Megjegyzi, hogy ezért sok kritikát kaptak.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja – elmondja, 
hogy a bizottság a rendezvény- és ünnepségtervet ülésén megvitatta.  
A bizottsági ülésén kérték, hogy készüljön egy költségvetés tervezet annak érdekében, hogy 
költségvetési egyeztető munkacsoport ezeket munkája során figyelembe tudja venni. Tehát a 
tervezetet nem a mai ülésre kérték.  
A bizottsági tag a nyári zenei esték megrendezéséhez magasnak tartja az 500.000,- Ft 
összeget. 
A bizottsági ülésen módosító indítványként hangzott el, hogy a Városnapi Rendezvények ne 
július 7-8-án kerüljön megrendezésre, hanem 13-14-én, ez esetben nem egy időpontban lesz a 
Körösladányi Napokkal.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Javasolja, hogy a Trianoni megemlékezés kerüljön be a városi ünnepségtervbe is, ne csak a 
tájékoztató jellegű rendezvényeknél szerepeljen.  
A városnapi rendezvény 14-én szombaton kerüljön megrendezésre.   
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Somogyi-Tóth Dániel felajánlotta, hogy 
koncertet ad Dévaványán, amelynek időpontja december 21. Az utazáshoz szükséges 
költséget egy névnélküli támogató átutalta a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány 
számlájára.  
A polgármester elmondja, hogy december 3-án kerül sor a népdaléneklési versenyre, 
amelyhez anyagi támogatást nem tudott nyújtani a képviselő-testület. Elmondja, hogy dr. 
Kádár Gyula ezen rendezvény támogatására 200.000,- Ft-ot ajánlott fel.  
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – javasolja, hogy hozzon döntést a képviselő-testület arról is, hogy 
melyik legyen az a hat rendezvény, amelyről tévé felvétel készül.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester elmondja, az sem biztos, hogy lesz tévé közvetítés, 
egyáltalán a szükséges forrást tudják-e biztosítani.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József képviselő – megjegyzi lehet, hogy Dévaványa a komolyzene fővárosa lesz. 
Röviden szól a korábbi években megrendezett dobfesztiválokról. A fesztiválok 
megrendezéshez anyagi támogatást nyújtott a testület, de komoly elvárásokat is támasztott. A 
képviselő elmondja, sok oka volt annak, hogy az idei évben már nem került megrendezésre a 
fesztivál.   
Elmondja, ha a fesztivál megrendezéséhez a kezdetektől fogva elegendő támogatást 
nyújtanak, akkor az nem szűnik meg.  
Az elmondottak miatt úgy gondolja, hogy 500.000,- Ft sok a nyári zenei esték 
megrendezéséhez.  
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – elmondja, hogy ő elkészít egy tervet, 
amelybe az igények kerülnek, a képviselő-testület határozza meg, hogy mi legyen a 
rendezvénytervbe. 
Elmondja, hogy a nyári zenei estéket azért tartotta fontosnak beleírni a tervbe, mivel ezek 
eddig is zajlottak a városban a Református Egyházközség és a Dévaványai Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület égisze alatt. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – megjegyzi, hogy biztos nagy érdeklődés mutatkozik a nyári 
zenei esték sorozatra, azért került be a tervezetbe, amelyre az 500.000,- Ft-ot soknak tartja.   
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Elmondja, hogy nyolcadik éve szervezi a „Családi csobbanást”, amelyhez támogatásként 
60.000,- Ft-ot kap. A rendezvény egész napos, amelyen több százan vesznek részt. 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezető – elmondja, hogy a testület által meghívott 
művészek100-200.000,- Ft alatt el sem jönnek a településre.  
Elmondja, hogy az idei évben pályázati forrásból finanszírozták az említett programot.  
Már elmondta, hogy a programot nem ő szervezi, a tervbe azért tette bele, hogy a képviselő-
testület tisztában legyen vele, hogy kiadási vonzata van.  
Nyuzó Marietta képviselő – elmondja, hogy szponzorokat kell szerezni, valamint pályázati 
forrást.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a város 2012. évi rendezvény- és ünnepségtervét azzal a módosítással, hogy a 
Városnapi rendezvény július 14-én kerüljön megtartásra, valamint a városi ünnepségtervbe 
június 3-i dátummal kerüljön be a Trianoni megemlékezés kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a város 2012. évi rendezvény- és ünnepségtervét 
a következő határozattal:   
 

Határozat: 
428/2011.(XI.24.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2012. évi rendezvény- 
és ünnepségtervét elfogadja. 
 
Felelős:  a rendezvény, valamint az ünnepségtervben megjelölt felelősök 
Határidő:  a tervben foglaltak szerint 
Melléklet:  a 2012. évi ünnepség- és rendezvényterv  
 
 

(A képviselő-testület által elfogadott 2012. évi ünnepség- és rendezvényterv a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy a bejelentések között elsőként a helyi adókról szóló előterjesztést tárgyalják 
meg.  
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyző részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az önkormányzat saját bevételei közül legjelentősebb 
a helyi adóbevétel.  
Elmondja, hogy a helyi adók mértékét körültekintően kell megállapítani, hiszen az 
önkormányzat jövő évi bevételét ez fogja megalapozni.  
A jegyző elmondja, hogy a helyi adókról szóló törvény értelmében a naptári éven belül nem 
lehet súlyosbítani az adóalanyoknak az adóterhét, ezért minden évben a novemberi testületi 
ülésen határoznak a képviselők jövő évi adómértékekről.  
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Úgy gondolja, ha a környező települések adómértékeit nézik, akkor a dévaványai 
adómértékeket nem lehet egy elrugaszkodott mértékűnek tartani, az önkormányzat adózási 
politikája mértéktartó.  

Elmondja, hogy a településen a magánszemélyek kommunális adójának jelenlegi mértéke 
7.000,- Ft/év/ingatlan, ennek az adónemnek a mértékét a képviselő-testület legutóbb 2008. 
évben emelte.  
A jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak ebből az adónemből a 2011. év 22.800.000,- Ft 
bevétele keletkezett.  
Elmondja, hogy az adó összegének minden 1.000,- Ft-al történő emelése megközelítőleg 3 
millió forintos többletbevételt jelent az önkormányzatnak. 
A jegyző elmondja, hogy 2011. január 1-től az iparűzési adó jelenlegi mértéke 1,7 %. 
Ezen adónem törvényi felső határa állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adóalap 2 %-a. 
Az előterjesztésben bemutatásra került, hogy az adó összegének minden 0,1 %-os emelése 
megközelítőleg 7,65 millió forintos többletbevételt jelent az önkormányzat számára.   
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az elmúlt évben emelték az iparűzési adó mértékét, az 
idei évben ildomos-e az emelés. 
A jegyző a bizottsági ülésen is elmondta az előző évi emelésnek az volt az oka, hogy az 
megszűnt a vállalkozók kommunális adója. Tehát ezáltal a vállalkozások adóterhei 
csökkentek.  
Az elmúlt évben bemutatásra került, hogy a vállalkozásoknál egy szinten tartás történt, mivel 
a helyi önkormányzat a kieső bevételeit pótolta a 0,1 %-os emeléssel.  
A bizottsági ülésen konkrét példákon – természetesen név nélkül – igyekezett bemutatni azt, 
hogy az adómértékének 0,1 %-os emelése mennyi plusz terhet jelent egy-egy vállalkozás 
számára. Elmondja, hogy egy kis vállalkozás esetében éves szinten kb. 2.000,- Ft összegű 
emelést jelent. 
Fontosnak tartja elmondani, hogy a dévaványai iparűzési adó bevétel 44 %-át egyetlen egy 
vállalkozás fizeti meg. Ebben az esetben a 2 %-ra történő emelés 10 millió forint plusz 
bevételt jelent az önkormányzatnak.   
Az előterjesztésben bemutatta, hogy 15 vállalkozás fizet 1 millió forintnál magasabb összegű 
helyi iparűzési adót, a gazdasági súlyuk a meghatározó, hiszen az adó közel 80 %-a tőlük 
folyik be.  
Elmondja, hogy a 15 vállalkozás közül 4 vállalkozás dévaványai székhelyű. Látható, hogy az 
adómértékének az emelése a vidéki székhelyű vállalkozásokat érinti kedvezőtlenül. A 
legnagyobb adót fizető cég csak Dévaványán fizet 1,7 %-os iparűzési adót, a többi település 
kihasználja a 2 %-os mértéket.  
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat.  
Köszöni a figyelmet. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csillának az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményeket, javaslatokat.  
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő, az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja – elmondja, hogy a 
Pénzügyi Bizottság ülésén 5 bizottság tag volt jelen.  
A kommunális adó mértékének 5.000,-  Ft-al történő emelését 4 bizottsági tag támogatta, 1 
bizottsági tag nem támogatta, az ő véleménye szerint ne emeljenek maradjon a 7.000,- Ft-os 
mérték.  
Az iparűzési adó 2 %-ra történő emelését 3 bizottsági tag támogatta. 2 bizottsági tag 
véleménye az volt, hogy ne emeljenek iparűzési adót, annak mértéke maradjon 1,7 %. 
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Elmondja, hogy az Oktatási Bizottság tagjai közül a kommunális adó mértékének 10.000,- Ft-
ra történő emelését 3 fő támogatta, 1 fő pedig nem javasolt emelést.  
Az iparűzési adó mértékének emelésével kapcsolatban elmondja, hogy 1 bizottsági tag nem 
javasolt emelést ezen adónemnél, az 1,9 %-ra történő emelést 2 bizottsági tag támogatta, a 2 
%-ra történő emelést pedig 1 bizottsági tag.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni mind két bizottság véleményét.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a képviselő-testület döntött a szervezett szemétszállítással kapcsolatban arról, 
hogy bevásárolni szándékozik magát a Gyomaközszolg Kft-be, valamint a Regionális 
Hulladékkezelő Kft-be. Mindezt azért teszik, hogy a lakosok hulladékszállítási költségei 
csökkenjenek. A kommunális adó emelésének ellenében Dévaványán a lakosok nem fognak 
2012. február 1-től hulladékszállítási díjat fizetni. Elmondja, hogy ez esetben a lakosság jól 
jár, hiszen évente 5.000,- Ft plusz kiadás jelentkezik a kommunális adóemeléssel, de 16.000,- 
Ft/év szemétszállítási díjat nem kell fizetnie.     
A polgármester elmondja, hogy a jegyzőasszony által készített anyagban szerepel, hogy ezen 
adónem törvényi felső mértéke jelenleg 12.000,- Ft. A törvényi felső mérték és a valorizáció 
együttesen határozza meg az adómaximumot, amely 2011. január 1-től 17.246 Ft/adótárgy. 
Tehát maximum ennyiben állapítható meg az adó mértéke. 
A polgármester elmondja, hogy évközben nincs lehetőség az adómértékének az emelésére, de 
csökkenteni lehet. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a korábbi döntésre is figyelemmel hozzák meg a döntést.  
Tehát az a javaslata, hogy a magánszemélyek kommunális adójának a mértéke 2012. január 1-
től 12.000,- Ft/év összegben állapítsák meg.  
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József képviselő – elmondja, hogy a kommunális adó 12.000,- Ft-ra történő emelését 
túlzottnak tartja. A képviselő az évi 10.000,- Ft-os mértéket tartja elfogadhatónak.  
Kanó József képviselő – véleménye szerint az lenne a jó megoldás, ha a lakosok fizetnék a 
szemétszállítási díjat. Ha a lakos nem fizeti a szolgáltatási díjat, akkor a Gyomaközszolg Kft. 
felé lesz tartozása. 
Megítélése szerint ez a mérték magas, elfogadhatatlan.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a közszolgáltatási díj tartozás is adók módjára 
behajtható köztartozás. Elmondja, ha az adóiroda a köztartozást nem tudja behajtani, akkor az 
az önkormányzatot terheli, ki kell fizetnie.  
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen született egy döntés a szemétszállítással 
kapcsolatban, most meg változtassák meg.  
Kanó József képviselő – elmondja, hogy a testület olyan döntést nem hozott, hogy 
Dévaványán a szemétszállítás február 1-től ingyenes lesz. Elképzelhető az is, hogy 
Gyomaendrőd nem fogadja el a Dévaványa döntését és az adó mértéket pedig megemelték.  
Kiss Károly képviselő – véleménye, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntését 
meg kell várni és csak azt követően kellene az adómértékekről dönteni. Nem ismert azt sem, 
hogy mennyibe fog kerülni ez a szolgáltatás. 
Pap Tibor polgármester – már elmondta, hogy év közben az adó mértékek emelésére nincs 
lehetőség, de csökkenteni lehet.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy az előző testületi ülésen egy ajánlatot fogadott el a 
képviselő-testület, amelyben számszakilag le volt vezetve minden.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki egyetért azzal, hogy 2012. január 1-től a magánszemélyek kommunális adójának a 
mértéke 12.000,- Ft/év legyen kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a 12.000,- Ft/év adómértéket.  
A polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a helyi iparűzési adó mértékéről. 
Aki egyetért azzal, hogy állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
mértéke az adóalap 2 %-a legyen kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem dönt a 2 %-os mértékről.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – módosító indítványa, hogy az iparűzési adó mértékét 1,8 %-ban határozzák meg.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – az iparűzési adó mértékét 1,9 %-ban javasolja meghatározni. 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az 1,9 %-os adómértékkel az iparűzési adó esetében kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül az 1,9 %-os mérték mellett dönt az iparűzési adó tekintetében. 
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a helyi adókról szóló rendelet megalkotásával az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül megalkotja 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

28/2011.(XI.25.) önkormányzati rendeletét 
 

A helyi adókról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső 
Ellenőrzési Szervezete megküldte Dévaványa Város Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi 
ellenőrzési tervét, amelyet a képviselő-testület már elfogadott.   
 
dr. Ágoston Sándor képviselő az ülésről eltávozott, így a testület létszáma 8 fő.  
 
 
A polgármester rátér a következő bejelentés megtárgyalására, amelyet a gazdálkodási iroda 
terjesztett a testület elé a hátralékos kintlévőségek behajtási cselekményeiről. 
A gazdálkodási iroda által kimutatott hátralékos kintlévőségek behajtási cselekményeiről 
szóló beszámoló részletesen bemutatja a kintlévőségeket. 
A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést. 
Megadja a szót Kanó József részére.   
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót megvitatta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a tájékoztatót a kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedésekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
429/2011.(XI.24.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kintlévőségek behajtása 
érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés az ÁMK József Attila 
művelődési Ház és Kádár Ferenc Művészetoktatási Intézményegység színház termének 
padlófelújításával kapcsolatos.  
Elmondja, hogy az ÁMK József Attila művelődési Ház és Kádár Ferenc Művészetoktatási 
Intézményegység vezetője Erdeiné Mucsi Márta azzal a problémával kereste meg a műszaki 
irodát, hogy a 2008. évben történt felújítási munkálatok keretében elvégzett színházterem 
parketta burkolatának kopásálló PVC burkolattal történő felújítása több helyen felpúposodott. 
Ez a használatot jelentősen akadályozza és komoly baleseti forrás jelent.  
A 2008. évben történt felújítási munkálatok során takarékossági okokból döntöttek 
hidegburkolat helyett PVC padlóburkolattal történő felújítás mellett. A felújítást megelőzően 
megtörtént szemrevételezés alapján nem voltak látható nyomai a padlószerkezetben lévő nagy 
mennyiségű talajpárának, így a mellett döntöttek, hogy a parketta burkolat foltonkénti 
kiegyenlítését követően kopásálló PVC burkolattal kerül a színházterem felújításra. Az eltelt 
időszak bebizonyította, hogy a feltöltés felől felfelé áramló nagy mennyiségű pára a zárt 
felületet adó PVC burkolatot több helyen felnyomta, felnyomja, amely jelentős baleseti 
kockázatot jelent. 
A felújítás mindenképpen indokolt mégpedig párára kevésbé érzékeny gresslap burkolattal. 
Ehhez el kell távolítani a PVC burkolatot, a parkettaburkolatot, valamint annak ragasztó 
rétegét, majd az aljzat vizsgálatát követően elkészíthető a gresslap burkolat körbefutó lábazati 
szegéllyel. Ennek minimális költsége jövő év első felére prognosztizálva bruttó 1.600.000,- 
Ft. Mivel a helyiség a tanévben hétfőtől péntekig használatban van, így amennyiben a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felújításhoz forrást biztosít, akkor annak megvalósítását 
2012. április 5-től 2012. április 9-éig terjedő tavaszi szünetben javasolják elvégeztetni. 
Megadja a szót Kanó József részére.   
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a padlóburkolat felújítása történjen 
meg, a szükséges 1,6 millió forintot a 2012. évi költségvetésbe tervezzék be. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
430/2011.(XI.24.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÁMK József 
Attila művelődési Ház és Kádár Ferenc Művészetoktatási Intézményegység színház 
termében a meglévő PVC padlóburkolat hideg padlóburkolattal történő felújítását 
meg kívánja valósítani úgy hogy annak bruttó 1.600.000,- Ft-os költségét a 2012. évi 
költségvetésében betervezi. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelősök: Pap Tibor polgármester 
   Feke László műszaki irodavezető  
   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Dévaványa, Jéggyár u. 
7/1. tetőtér 10. sz. alatti költségalapú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 
megjelentetésével kapcsolatos.  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 371/2011.(X.27.) Kt. határozatával a Jéggyár u. 7/1. 
tetőtér 10. szám alatti költségalapú bérlakásra pályázatot írt ki, a pályázati felhívás a 
Dévaványai Hírlap novemberi számában jelent meg. A beadási határidőn belül pályázat nem 
érkezett, ezért a bérlakás állomány kihasználása érdekében javasolja a pályázati hirdetmény 
újbóli megjelentetését.  
Megadja a szót Kanó József részére.   
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a pályázati hirdetményt jelentessék meg 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
431/2011.(XI.24.) 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. december 2-án megjelenő 
számában: 
 

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

lakbérbeszámításhoz figyelembe vett alapterület 69,31 m2

A lakbér mértéke: 346 Ft/m
. 

2

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

A havi közös költség összege 700.- Ft/hó. 
Karbantartási óvadék összege 80.000.- Ft, mely befizetése a beköltözés előtt 
esedékes. 
A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az 
nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű megfizetését vállalja. 
 
A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal 9-es irodájában lehet igényelni. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2011. 12. 19. 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 hirdetmény 
megjelentéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Csatári Mónika pénzügyi ügyintéző  
Határidő:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 372/2011.(X.27.) Kt. 
határozatával a Ladányi Mihály u. 4. szám alatti  szociális bérlakásra pályázatot írt ki. A 
pályázati felhívás a Dévaványai Hírlap XXII. évfolyam 11. számában megjelent. A beadási 
határidőn belül pályázat nem érkezett, ezért a szociális bérlakás állomány kihasználása 
érdekében javasolja a pályázati hirdetmény újbóli megjelentetését.  
Megadja a szót Kanó József részére.   
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a pályázati felhívást jelentessék meg kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
432/2011.(XI.24.) Kt. hat. 

 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás állomány kihasználtsága érdekében, a 
Dévaványa, Ladányi Mihály u. 4. szám alatti lakás bérbeadására a Dévaványai 



 34 

Hírlap 2011. december 2.-án megjelenő számában az alábbi pályázati felhívást teszi 
közzé a Dévaványai Hírlapban. 
 

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

 
. 

A pályázat feltételei között szerepel, mennyiben két vagy több igénylőnek azonos a 
besorolása, akkor az igénylés benyújtásának idejét kell figyelembe venni és a 
korábban benyújtott kérelmet kell teljesíteni. A pályázónak alábbi feltételeknek kell 
megfelelnie: 
 
A pályázó családjában  - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre 
jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át (42.750.-Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 200 
%-át (57.000.-Ft), de az egy főre jutó jövedelemnek el kell érnie a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át (22.800.-Ft), 
 
Forgalomképes ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, 
 
500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó forgalomképes vagyontárggyal nem 
rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsiját, vagy a rokkant személy 
munkaeszközeit, 
 
A pályázó család tagjai közül legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló szülő 
kereső tevékenységet folytasson, amely nem lehet az önkormányzat által szervezett 
közcélú, közhasznú illetve közmunka. 
 
A lakásbérleti szerződés időtartama: legfeljebb 5 év. 
A Ladányi Mihály utcai szociális bérlakásból történő kiköltözéskor a befizetett 
összes lakbér 50 %-át  vissza nem térítendő támogatásként kapja meg, amennyiben 
lakást vásárol vagy épít  és az adásvételi szerződést vagy a jogerős építési engedélyt 
is becsatolja. 
 
A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal 9-es irodájában lehet igényelni.  
A pályázat benyújtási határideje : 2011.12.19. délelőtt 10 óra. 
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 9-es számú irodája, 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Gyányi Irén szociális ügyintéző 
Határidő:  értelem szerint 
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Pap Tibor polgármester – a polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető 
részére, hogy ismertesse a következő bejelentést, amely a téglagyárnál lévő agyagbánya 
működésével kapcsolatos.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a volt Téglagyár területén meglévő  
jelenleg is üzemelő Dévaványa-I. jelű külszíni agyagbánya működési engedélye 2011. 
december 31-én lejár. A Képviselő-testületnek szükséges döntést hozni a további hasznosítás, 
illetve a bánya bezárása tárgyában. 
 A jelenlegi, lejáró működési engedély öt évében (2007-2011.) évi 5.000 m3, összesen: 25.000 
m3 agyag kitermelése volt engedélyezve, míg a tényleges kitermelés az öt év alatt csak néhány 
száz m3

A jelenlegi felelős műszaki vezető (jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, 
gyakorlattal rendelkező) és a lejáró műszaki üzemi tervet készítő Molnár Gábor - HOTARU 
Kft. Békéscsaba - az illetékes Bányakapitánysággal (mint bányászati Hatósággal) egyeztetve 
az alábbi lehetőségeket javasolja, illetve vázolja fel azok költségkalkulációját is.   

 volt, elsődlegesen saját felhasználásra önkormányzati beruházásokhoz. Nagyobb, az 
engedélyes mennyiséget megközelítő kitermelés csak a Téglagyár működése idején, utoljára 
2005-2006-ban történt. A téglagyártás az elhasználódott, elavult technológia, illetve kereslet 
hiánya miatt 2006-ban megszűnt. 

A. változat: újabb 5 éves időtartamra Üzemi Terv készítése, bánya további működtetése       
~ 300.000,- Ft + ÁFA + földmérő díja: ~ 150.000,- Ft 

B. változat: jelenlegi Üzemi Terv két évvel történő meghosszabbítása                                  
~ 150.000,- Ft + ÁFA + földmérő díja: ~ 150.000,- Ft 

C. változat: bányabezárás (Bányabezárási Terv készítése, szükséges tájrendezés 
elkészítése) 
~ 286.000,- Ft + ÁFA + földmérő díja: ~ 150.000,- Ft + tájrendezés 250.000,- Ft + 
ÁFA 

Az irodavezető elmondja, hogy van még egy lehetőség, mely szerint a bánya egy részét 
üzemeltetik, a másik részét bezárják, ez a megoldás a legköltségesebb.  
Az irodavezető elmondja, hogy az első két variáció (további működtetés) melletti esetleges 
érv, hogy a folyamatban lévő régi szeméttelep rekultivációjához szükséges földmennyiséget 
biztosítani tudná az önkormányzat, ezáltal bevételhez juthat.                                                                                          
A tájrendezésnél javasolt a sporthorgászat céljára alkalmas vizes élőhely kialakítása, mert erre 
a célra minimális ráfordítással a jelenlegi állapot is megfelel (meglévő partfal rézsűk állapota, 
vízfelületek, egyenetlen bányató meder, stb.). A legutolsó kitermelési helyeken szükséges 
kisebb mértékű tereprendezés. Horgásztóra működési engedélyre (vízjogi engedély) 
vonatkozó eljárást csak a bánya felhagyása, bezárása után lehet indítani. 
A műszaki iroda javaslata, hogy a képviselő-testület az „A” változatot fogadja el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – az előterjesztésben szerepel, hogy az utóbbi évek alatt csak néhány 
száz m3 

Pap Tibor polgármester – elmondja, ha a Horgászegyesület a szükséges költségeket 
előteremti nem látják akadályát annak, hogy a horgásztó kialakításra kerüljön.  

föld került kitermelésre a bányából. A képviselő az újabb öt éves időtartamot 
hosszúnak tartja. Már több alkalommal említést tett arról, hogy jó lenne ott egy horgásztó 
megvalósítása. Megjegyzi, hogy a horgászegyesület még nem alakult meg.  

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért Kiss Károly képviselő javaslatával, hogy a Dévaványa-I. agyagbánya 
működtetését két évre hosszabbítsák meg, a jelenlegi Műszaki Üzemelési Terv 
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érvényességének hosszabbítására szolgáló eljárást folytassák le kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 1 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa-I. agyagbányát működessék tovább és öt évre legyen 
meghosszabbítva, a jelenlegi Műszaki Üzemelési Terv érvényességének hosszabbítására 
szolgáló eljárást folytassák le kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
433/2011.(XI.24.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában 
és üzemelésében lévő Dévaványa-I. agyagbányát tovább működteti és az újabb 5 
éves időszakra vonatkozó Műszaki Üzemelési Terv elkészíttetésére a szükséges 
eljárást lefolytatja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatban foglaltak 
teljesítésével.  
 
Felelősök: Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki 
irodavezető terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az E.J.T. Kft. 2011. júniusi kérelmének 
helyt adva 261/2011.(VI.30.) Kt. határozatában úgy döntött a képviselő-testület, hogy a 
rendezési terv és helyi építési szabályzat módosítását követően független értékbecslő által 
meghatározott áron kijelöli értékesítésre a kérelemben foglalt földterületet. Időközben a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság is jelezte abbéli szándékát, hogy a Réhelyi Látogató 
központtól délre eső területen - ahol egyébként szürke marha és bivalyok legeltetéses 
állattartásával foglalkoznak - szeretnének ehhez kapcsolódóan épületeket építeni, amelyet 
viszont a jelenlegi helyi építési szabályzat nem tesz lehetővé, így a módosítása részükről is 
igényként merült fel.  
Mindezek mellett az önkormányzat részéről is felmerült változtatási igény mégpedig  

• település északi részén található téglagyári, valamint E.J.T. Kft. gazdasági ipari 
területeit szeretnék a közöttük lévő terület átminősítésével egységesíteni; 

• település déli részén a szennyvíztelep vasútvonal, valamint a Kéthalmi közút által 
határolt területen, hiszen befektetői érdeklődés jelentkezett ezen terület 
igénybevételére, melyhez ismételten elengedhetetlen a település rendezési terv 
módosítása.  

A terv készítőjével a mai nap délelőttjén tartott megbeszélésen körvonalazódott, hogy a 
probléma megoldása érdekében az első és legfontosabb feladat az érintett területek helyrajzi 
számmal jelölt ingatlanokkal történő lehatárolásával egy olyan tartalmú testületi döntés 
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meghozatala, amelyben a testület kinyilvánítja a rendezési terv módosítására vonatkozó 
szándékát. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  
Földi Imre képviselő – kérdése, hogy ez a folyamat mennyit időt vesz igénybe? 
Kérdését azért tette fel, mivel vannak olyan területek, amelyek szerepelnek a célprogramban.  
Feke László műszaki irodavezető – a képviselő kérdésére elmondja, hogy nagyon sok helyen 
kell egyeztetni, ezért a munka elvégzése 3-4 hónapot vesz igénybe.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy Dévaványa Város településrendezési tervének módosítása 
elkezdődjön kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 
434/2011.(XI.24.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa Város 
településrendezési tervének módosítása kezdődjön el. 
A módosítás okai: 

• a belterületi határ, a 01610/2 hrsz út, a 01292 hrsz közút, a 01631/27 hrsz terület 
gazdasági célú használata; 

• a 01285/6 hrsz, a 01277/33 hrsz, a 01253/44 hrsz közút, a 2495 hrsz út, valamint a 
01277/35 hrsz közút által határolt terület gazdasági célú használata; 

• a 01311 hrsz csatorna, a 01202 hrsz út, a 01308/1 hrsz út, a 01343/1 hrsz országos 
közút által határolt terület szabályozási előírásainak módosítása; 

• a 0752/2 hrsz csatorna, a 0749 hrsz vasút, a 0518 hrsz csatorna által határolt terület 
gazdasági és közlekedési célú használata 

• a 01253/44 hrsz út, a 01253/46 hrsz csatorna, a 0959/49 hrsz csatorna, a 0852/3 hrsz 
út, a 0851/5 hrsz közút, a 1468 hrsz út, valamint a 2502 hrsz út által határolt terület 
erdősítési célú használata; 

• a 3074 hrsz út, a 3181 hrsz, a 3242 hrsz, a 3211 hrsz, a 0772/1 út, a 41 hrsz országos 
közút, valamint a 3307/2 út által határolt terület erdősítés célú használata; 

• a belterületi gyűjtőút hálózat áttekintése. 
  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felelősök: Pap Tibor polgármester 
 Feke László műszaki irodavezető  
Határidő: folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy kiosztásra került a Zala Megyei Kormányhivatal 
által a TÖOSZ főtitkárának írt levél, amelyet ajánl a képviselők figyelmébe.  
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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A polgármester elmondja, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4029 Debrecen, Csapó 
u. 71. 2/2.) házi segítségnyújtás ellátása iránti együttműködés kezdeményezése céljából 
kereste meg Dévaványa Város Önkormányzatát.  
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió három éve nyújt szociális alapszolgáltatást, ennek 
keretében házi segítségnyújtást Dévaványa településen is. A kérelemben leírták, hogy a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium előterjesztése szerint a szociális törvény módosításra kerül 
ez évben. A tervezet 2.1.6 pontja értelmében az Szt. 58/A §-a kiegészül azzal, hogy 2012. 
évtől csak az szolgáltathat az adott településen, akivel ellátási szerződés megkötésre kerül. 
Ezért kérik a Képviselő-testületet, hogy Dévaványa településen – a szervezetüktől 
szolgáltatást igénybe vevő személyekre tekintettel – ellátási szerződés kerüljön megkötésre. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága 2011. november 15-én tartott ülésén a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
kérelmét megtárgyalta. Az ülésen jelen voltak a Misszió elnöke és képviselői, valamint a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás kistérségi irodavezetője és a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének igazgatója.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény módosításának még csak a tervezete ismert. Amennyiben a jogszabály módosítása 
elfogadásra kerül, a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás köthet feladat-ellátási szerződést 
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval, erről a Társulásnak kell döntenie, mivel a szociális 
ellátásról való gondoskodás feladatot Dévaványa nem saját maga, hanem társulása útján látja 
el. Dévaványa Város Önkormányzata átruházta ezt a feladat- és hatáskörét, melyről társulási 
megállapodást kötött, ezért nem lehet kikerülni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást, 
hiszen ennek a feladatnak az ellátó intézménye a társulás fenntartásában működik. Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete önmagában a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
kérelmében nem dönthet. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 
hozzájárulását adhatja, hogy a Társulás a feladat-ellátási szerződést megkötheti a házi 
segítségnyújtás feladatainak ellátására vonatkozóan Dévaványa települést érintően. 
A bizottsági ülésen a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményének igazgatója elmondta, nem látja akadályát annak, hogy Dévaványán továbbra is 
szolgáltatást nyújtson házi segítségnyújtás tekintetében a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió.  
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás kistérségi irodavezetője és a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének igazgatója ugyanakkor azt kérte, hogy a 
feladat-ellátási szerződés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelmében meghatározott 5 
éves időtartam helyett mindössze 1 éves időtartamra kerüljön megkötésre, mert a szociális 
ellátás feltételei a jövőre nézve nem ismertek.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – a polgármester a 
bizottsági ülésen elhangzottakat elmondta, amit nem kíván megismételni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval a házi segítségnyújtás 
feladatainak ellátására Dévaványa település tekintetében 2011. december 1. napjától 2012. 
november 30. napjáig terjedő időtartamra feladat-ellátási szerződést kössön kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
435/2011. (XI.24.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) a 
Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval (4029 Debrecen, Csapó u. 71. 2/2.) a házi 
segítségnyújtás feladatainak ellátására Dévaványa település tekintetében 2011. 
december 1. napjától 2012. november 30. napjáig terjedő időtartamra feladat-ellátási 
szerződést kössön. 
 
A Képviselő-testület bízza meg a Polgármestert, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet 
Missziót, valamint Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást a testület döntéséről 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselő-testület a 250/2011(VI.30.) Kt. 
határozatával döntött arról, hogy tagként belép az „Alföldi Barangolások” Térségi Turisztikai 
Egyesületbe (5420 Túrkeve, Kálmán kir. út 18.) és vállalta a tagokra vonatkozó 
kötelezettségek teljesítését, mely szerint a 2011. évi működési tartalék terhére biztosítja az 
önkormányzati tagokat terhelő 5,- Ft/lakos/év első éves tagdíj megfizetését. A Képviselő-
testület megbízta az egyesületi tagság létesítésével kapcsolatos teendők elvégzésével. 
A tegnapi napon Dr. Szabó Zoltán Túrkeve polgármestere e-mailben kereste meg a 
polgármestert azzal, hogy a képviselő-testület a következő határozati javaslatot fogadja el:  
„.../2011. (XII.1.) számú határozati javaslat 
Dévaványa Város Önkormányzatának  az „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai 
Egyesületben alapítóként való részvétel jóváhagyásáról 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Alföldi Barangolás” Térségi 
Turisztikai Egyesületnek 2011. november 10. napján megtartott Alakuló Közgyűlésén 
elfogadott Alapszabályának megismerését követően, az előzetes szóbeli egyeztetésnek 
megfelelően, utólag határozati formában jóváhagyja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 
(képviseli: Pap Tibor polgármester) az „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai Egyesület 
(székhely: 5453 Mezőhék, Felszabadulás út 1.) 2011. november 10. napján megtartott Alakuló 
Közgyűlésén alapító tagként részt vett. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dévaványa Város Önkormányzatát, 
mint alapító tagot az „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai Egyesületben képviselje.  
Az egyesületi tagsággal járó tagdíjat, 5,- Ft/lakos/év – jelen esetben 8.156 fő x 5,- Ft = 
40.780,- Ft/év – összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a működési tartalék 
terhére biztosítja.” 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
436/2011.(XI.24.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzatának az „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai 
Egyesületben alapítóként való részvétel jóváhagyásáról. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Alföldi Barangolás” 
Térségi Turisztikai Egyesületnek 2011. november 10. napján megtartott Alakuló 
Közgyűlésén elfogadott Alapszabályának megismerését követően, az előzetes 
szóbeli egyeztetésnek megfelelően, utólag határozati formában jóváhagyja, hogy 
Dévaványa Város Önkormányzata (képviseli: Pap Tibor polgármester) az „Alföldi 
Barangolás” Térségi Turisztikai Egyesület (székhely: 5453 Mezőhék, Felszabadulás 
út 1.) 2011. november 10. napján megtartott Alakuló Közgyűlésén alapító tagként 
részt vett. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzatát, mint alapító tagot az „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai 
Egyesületben képviselje.  
 
Az egyesületi tagsággal járó tagdíjat, 5,- Ft/lakos/év – jelen esetben 8.156 fő x 5,- Ft 
= 40.780,- Ft/év – összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a működési 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Holcim Hungaria Zrt. értesítést küldött a 
halasztási kérelem lefogadásáról.  
A polgármester a Zrt. levelét felolvassa, mely a jegyzőkönyvhöz van csatolva.  
 
A polgármester elmondja, hogy a karácsonyi csomagküldési lehetőséggel kapcsolatos levelet 
a képviselők megkapták.  
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – tájékoztatja Dévaványa lakosságát, hogy a településen az orvosi 
ügyelet nem azért szűnt meg, mivel kezdeményezték a nőgyógyászati szakrendelés 
tekintetében a területi ellátási kötelezettség módosítását.  
A Sani-Med Kft. szolgáltatásával a lakosság meg volt elégedve.  
A képviselő elmondja, hogy az új Semmelweis-terv szerint arra törekszenek, hogy a beteghez 
15 percen belül elérjen az orvos. A szolgáltatást mentőtiszt is végezheti, megfelelő 
felszereltség biztosítása mellett, valamint asszisztensnek is jelen kell lenni. 
Megjegyzi, hogy Vésztő Városban is megszűnt a szolgáltatás.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ellenőrzést az elmúlt évben végezték Vésztő 
Városában. Elmondja, hogy az ÁNTSZ a működési engedélyt módosította, ezért szűnt meg a 
szolgáltatás.  
A polgármester elmondja, hogy a Sani-Med Kft. a szolgáltatást jól látta el.  
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Elmondja arról volt szó, hogy a településen 2 napon lesz nőgyógyászati szakrendelés. Kérte 
Kiss Károly bizottsági elnököt, hogy ez ügyben tegyen meg a szükséges intézkedéseket. A 
rendelés továbbra is heti egy alkalommal történik. 
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy Demeter doktornővel egyeztettek a rendelési idő 
tekintetében. Tehát délelőtt 10 órától este 18 óráig lesz rendelési idő. Megjegyzi, hogy az 
eddigi rendeléseket több mint 800 beteg jelent meg.  
A képviselő úgy gondolja, hogy a képviselőket Dévaványa lakossága azért választotta meg, 
hogy törvényes keretek között érdekeiket képviseljék.  
A képviselő úgy gondolja, hogy 1,5 millió forintot megér az, hogy Dévaványa lakosainak ne 
kelljen elutazniuk a szakvizsgálatra.   
A képviselő elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás dolgozik az ügyben, 
hogy az orvosi ellátás megoldott legyen.  
Pap Tibor polgármester – ez valóban így van, a törvényes kereteknek nem feletek meg.  
A polgármester elmondja, hogy havi 120.000,- Ft-ot kell biztosítani a nőgyógyászati 
ellátáshoz, valamint a rendelő fenntartási költségeket.  
A polgármester elmondja, hogy november 29-i ülésén a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás az orvosi ügyeleti ellátást napirendre tűzi.  
  
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania állásfoglalást igénylő 
személyi ügy tárgyalásakor, valamint önkormányzati hatósági ügy elbírálásának érdekében. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 
A zárt ülés anyaga az I-1/17-10/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-6. 
oldallal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 2030

 
 órakor bezárja.  

 
- Kelt mint az első oldalon - 

 
 

 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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