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 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 

Jelen vannak:
Novák Imre   alpolgármester 

  Pap Tibor   polgármester 

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

 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:

 
  Balogh Csilla  jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető:
 

  Fülemenné Nagy Katalin  

 
Meghívottak:

 

 Balog Károlyné a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás irodavezetője, Feke 
László műszaki irodavezető, Tóth Mihályné főkönyvelő, Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, 
Németi József az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja, Dr. Bagi 
Károly háziorvos.  

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket, a vendégként meghívottakat.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Az orvosi ügyelet ellátásának biztosítási szándékáról előzetes döntéshozatal.  
Előadó:
 

 Pap Tibor polgármester 

2. Bejelentések  
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. december 15-én 
tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Az orvosi ügyelet ellátásának biztosítási szándékáról előzetes döntéshozatal.  
 Előadó:
 

 Pap Tibor polgármester 

2. Bejelentések  
 
 
 

 
1. Napirendi pont 

Pap Tibor

A polgármester köszönti Balog Károlynét a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
irodavezetőjét, aki ezen napirend kapcsán van jelen az ülésen. 

 polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely az orvosi 
ügyelet ellátásának biztosítási szándékáról előzetes döntéshozatal.  

A polgármester elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén ezzel 
kapcsolatban kialakította véleményét, amelynek ismertetésére megkéri Kiss Károly bizottsági 
elnököt.  
Kiss Károly

Elmondja, hogy az ülésen jelen volt Balog Károlyné a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás irodavezetője, Dr. Diószegi Mária háziorvos, valamint Dr. Patka Lenke háziorvos, 
akik véleményükkel segítették a bizottsági javaslat kialakítását.  

 Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén hosszasan tárgyalta a témát. 

A bizottság javasolja a testület felé, hogy továbbra is működjenek együtt a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulását alkotó azon településekkel, akik a Társulás keretében látják el 
az orvosi ügyeleti ellátást. Az ügyeleti ellátást a közelmúltban megszüntetett sürgősségi ellátó 
helyen nyújtott szolgáltatással egyenértékű módon szeretnék továbbra is biztosítani.  
Szó volt még az ülésen arról is, hogy az ügyeleti ellátáshoz szükséges önerő biztosítását 
vállalják fel, amelynek összege csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lesz ismert.  
A bizottság az elmondottakat egyhangúlag javasolja a testület felé elfogadásra.  
Pap Tibor

A polgármester megkérdezi az ülésen megjelent Dr. Bagi Károlyt, hogy a témához kíván-e 
hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a bizottsági ülésen kialakult javaslat 
ismertetését.  

Dr. Bagi Károly
A háziorvos elmondja, hogy a településen az eddig biztosított ügyeleti ellátás szakmailag 
megfelelt. Jó lenne, ha a közeljövőben is ilyen szintű lenne az ellátás.  

 háziorvos – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  

A háziorvos röviden szól a Magyarország egészségügyi ellátásnak helyzetéről, annak 
finanszírozásáról.  
Pap Tibor
A polgármester elmondja, hogy az ügyeleti ellátást olyan feltételekkel lehet csak biztosítani, 
amelyet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyez. Pl. Dévaványán az ügyeletet ellátni 
csak úgy lehet, ha lesz egy mentőautó biztosítva, egy mentőtiszt, valamint egy 
gépkocsivezető, aki PÁV I. ápolói képesítéssel rendelkezik.  

 polgármester – megköszöni Dr. Bagi Károlynak az elmondottakat.  

A polgármester megkérdezi, hogy e témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
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Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint továbbra is működjenek együtt a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulását alkotó azon településekkel, akik a Társulás keretében látják el 
az orvosi ügyeleti ellátást, az ügyeleti ellátást a közelmúltban megszüntetett sürgősségi ellátó 
helyen nyújtott szolgáltatással egyenértékű módon kívánják biztosítani, valamint a szükséges 
önerőt az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szerepeltetik, kéri az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

 465/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is együtt kíván 
működni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulását alkotó azon településekkel, 
akik a Társulás keretében látják el az orvosi ügyeleti ellátást. Az ügyeleti ellátást a 
közelmúltban megszüntetett sürgősségi ellátó helyen nyújtott szolgáltatással 
egyenértékű módon akarja megvalósítani.  
Az előzőek érdekében az önkormányzat vállalja a szükséges önerő biztosítását, azt 
hogy a jövő évi költségvetésében szerepelteti a szükséges fedezetet.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulást a testület döntéséről értesítse.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:
  - értelem szerint  

  - 2011. december 20. a határozat megküldésére  

 
 

 
2. Napirendi pont 

Pap Tibor

Elmondja, hogy az első bejelentést Szarka Andrea igazgatási irodavezető terjesztette a testület 
elé, amely az iskolatej programban való részvétellel kapcsolatos. 

 polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza. 

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Szarka Andrea

Az irodavezető elmondja, hogy Dévaványán 2004. májusa óta működik eredményesen az 
„Iskolatej Program”. A Program keretén belül a szállítási szerződés 2011. december 31-ig 
szól, amennyiben továbbra is részt kívánnak venni a programban akkor dönteni szükséges a 
program tovább folytatásáról és egy új szállítási szerződés megkötéséről 2012. június 1-ig 
terjedő időszakra.  

 igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium iskolatej programot hirdet.  

Elmondja, hogy a képviselő-testület a 2011. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésén a 
294/2011.(VIII.30.) Kt. határozatával, döntött az „Iskolatej Program” keretén belül heti 1 
alkalommal iskolatej és heti 2 alkalommal kakaós tej biztosításáról, mely az elmúlt időszak 
tapasztalatai alapján nagy sikert aratott a tanulók körében.  
Az iskolával történt egyeztetést követően továbbra is igényelnék a programban való 
részvételt, változatlan feltételekkel. 



 4 

Az iskolatej és az iskola kakaó biztosítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus 
Általános Iskola Intézményegységének tanulói részére a 2012. január 4-től az igényelt 
napokra az alábbiak szerint alakulna. 
Az iskolatej (Mizo Boci tej 2,8% UHT 200 ml) 622 fő x 22 nap x 52,- Ft + 18% ÁFA = 
711.568,- Ft + 18 % ÁFA 
Az iskola kakaó (Mizo kakaós tej 2,8 % UHT 200 ml) 622 fő x 38 nap x 54,- Ft + 18 % ÁFA 
= 1.276.344,- Ft + 18 % ÁFA 
Mindösszesen: 1.987.912,- Ft + 18 % ÁFA 
Az 1.987.912,- Ft + 18 % ÁFA összegből Dévaványa Város Önkormányzatának maximum 
1.241.669,- Ft önerő biztosításával kell számolnia. 
Az irodavezető elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzatának várhatóan 16.074,8 
Ft-os önerő biztosításával kell számolnia a 2012. január 4-től - 2012. június 1-ig terjedő 
időszakra. 
Pap Tibor
A polgármester elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén ezzel a témával 
is foglalkozott. Megkéri Kiss Károly bizottsági elnököt, hogy ismertesse az ezzel 
kapcsolatban kialakult javaslatot.  

 polgármester – megköszöni az irodavezetőnek a részletes tájékoztatást. 

Kiss Károly Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság javasolja, hogy továbbra is vegyenek részt az „Iskolatej Programban”. 
Pap Tibor
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a bizottsági javaslat ismertetését.   

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy továbbra is vegyenek részt az „Iskolatej 
Programban”, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

 466/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános 
Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének tanulói 
részére az „Iskolatej Programot” tovább folytatja 2012. január 4-től - 2012. június 1-
ig, heti 1 alkalommal (szerda) történő iskolatej és heti 2 alkalommal (hétfő, péntek) 
történő iskola kakaó szállítással. 
 
Az „Iskolatej Program” folytatásának költsége a 2012. január 4. - 2012. június 1. 
közötti időszakban 622 fő általános iskolás tanulóra vonatkozóan iskolatej 22 napra, 
52,- Ft + 18 % ÁFA összeggel számolva 711.568,- Ft + 18 % ÁFA és iskola kakaó 
38 napra 54,- Ft + 18 % ÁFA összeggel számolva 1.276.344,- Ft + 18 % ÁFA, 
melynek önerejét 1.052.262,- Ft + 18 % ÁFA-t a Képviselő-testület a 2012. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Sole-Mizo Zrt-vel történő szállítási 
és kereskedelmi szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő

 
:  2012. január 4-től értelemszerűen 
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Pap Tibor

Elmondja, hogy a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény pályázni kíván az „ÚJ Széchenyi 
Terv” keretén belül meghirdetett TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú Múzeumok és levéltárak 
iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című pályázati 
felhívás Oktató múzeum és levéltár elnevezésű  A, komponensre. 

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjétől érkezett.  

A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os, saját forrást nem igényel. 
A projekt várható összköltsége 8.000.000,- Ft, melyet elsősorban vizuális és 
számítástechnikai fejlesztésre kívánnak fordítani, illetve ezek megvalósításával összefüggő 
költségekre. 
A pályázat beadásának határideje: 2012. január 3-tól 2012. március 30-ig terjedő időszak. 
A polgármester javasolja, hogy értsenek egyet a pályázat benyújtásával.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Mivel hozzászólás nem hangzott el szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki támogatja a pályázat benyújtását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 467/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény pályázatot nyújtson be az „ÚJ Széchenyi Terv” 
keretén belül meghirdetett TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú Múzeumok és levéltárak 
iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című 
pályázati felhívás Oktató múzeum és levéltár elnevezésű  A, komponensre. 
 
A pályázat támogatási intenzitása100 %-os, saját forrást nem igényel. 
A projekt várható összköltsége 8.000.000,- Ft. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:

Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője 

  Pap Tibor polgármester 

Határidő:
 

  2012. január 3. – 2012. március 30. – a pályázat benyújtására –  

 
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót részére.  

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki 
irodavezető terjesztette a testület elé.  

Feke László

Az előzetes igények és felmérések alapján kerültek a módosítandó részek meghatározásra. A 
képviselő testületi előterjesztés során azonban a módosítás okainak felsorolásakor a hatodik 
pontnál az egyik terület-határt jelölő ingatlan helyrajzi száma elírásra került, melyet javítani 
szükséges. 

 műszaki irodavezető – elmondja, hogy a 2011. november 24-én megtartott 
képviselő-testületi ülésen a 434/2011.(XI.24.) Kt. határozat számon döntés született arról, hogy 
Dévaványa Város településrendezési tervének módosítása elkezdődjön. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
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Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 468/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Város Településrendezési Terv módosításának elindításáról szóló 434/2011.(XI.24.) 
Kt. határozatban szereplő módosítási okok hatodik bekezdésében szereplő „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” szövegrész 
helyébe „a 3074 hrsz út, a 3181 hrsz, a 3212 hrsz, a 3211 hrsz, a 0772/1 út, a 41 hrsz 
országos közút, valamint a 3307/2 út által határolt terület erdősítés célú használata” 
szövegrész lép. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő

 
: folyamatos 

Pap Tibor

A polgármester megadja a szót részére.  

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Feke László 
műszaki irodavezető terjesztette a testület elé.  

Feke László

• A településenként visszafizetendő összegek 70 %-a 2011. decemberétől folyamatosan 
kerüljön kifizetésre.  

 műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium taggyűlése 2011. december 7-én Szentesen határozott arról, hogy a tervezési 
alszámlára befizetett és fennmaradt összeg lakosságszám arányosan a Konzorciós Szerződés 1. 
számú mellékletében rögzített lakosságszámok szerint kerüljön visszaosztásra a Konzorciumi 
tagok részére az alábbiak szerint: 

• A 30 % (működés, elvi vízjogi engedélyek érvényességének meghosszabbítása, stb.) 
fennmaradó összeg visszafizetéséről a taggyűlés a későbbiekben rendelkezik. 

A tegnapi nap folyamán, azaz 2011. december 14-én a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás is megtartotta soron következő Társulási Tanács ülését. A 
napirendi pontok között szerepelt a Társulás 2011. évi pénzügyi helyzetének ismertetése, 
melyről elmondható, hogy a Felügyelő Bizottság által is véleményezett, illetve jóváhagyott 
jelentés szerint nagyon takarékos volt a 2011-es évi pénzügyi gazdálkodás. Költségvetési 
beszámoló szerint 2011. január 1- november 30-ig terjedő időszakban a pénzmaradvány ~ 36 
millió Ft. 
A második napirendi pontként került megtárgyalásra a 2012. évi költségvetés tervezete, 
melynek leglényegesebb eleme, hogy az elnökség nem javasolt tagdíjemelést.  
A harmadik napirendi pont Egyebek címszó alatt, hogy tájékoztatást kaptak a beadott 
pályázatokról. A víztisztításos technológián alapuló pályázathoz az AQUAPROFIT Zrt. a 
hiányt pótolta, az elvi vízjogi engedélyterveket elkészítette. 2011. augusztus 5-től az EMIR-ben 
megtekintett ezen pályázat áll, azóta nem történik vele semmi. A Tanács határozatot hozott a 
pályázat visszavonásáról. Az aradi vízátvétellel számoló pályázattal kapcsolatban 2011. 
november 30-án 21. pontban felsorolt tisztázó kérdést kaptak, melyet a FŐMTERV Zrt. 
megválaszol. A pályázat bírálati szakaszban van, az elvi vízjogi engedélyek megszülettek, 



 7 

valamint rendelkezésre állnak a tender dokumentációk. Elkészült továbbá a JASPERS fordítás, 
valamint a screening (környezeti hatásvizsgálat), továbbá szüksége lesz még application form 
(pályázati űrlap) elkészítésére.  
Fentiek költsége összesen ~ 80,8 M Ft + Áfa bruttó 102,616 M Ft (27 %-os Áfával). A 
becslések szerint ezen költségek 65-70 %-a a Közép-Békési Társulásé ~ 56 M Ft + Áfa, azaz 72 
M Ft.  
Ezen összeg a 2012. évi költségvetési tervezet elfogadásával és a Konzorciumi visszafizetések 
társuláshoz történő átutalásával az alábbiak szerint biztosíthatók: 
a) 2011. évi pénzmaradvány  ~ 36 M Ft 
b) 2012. évi tagdíj  ~ 20 M Ft (tagdíjbefizetés március 31-ig, működési költség 

levonva) 
c) Konzorcium 70 %  ~ 24 M Ft (Gyulát nem beleszámítva) 
A Dévaványára eső tagdíj mértéke a 2013-ban becsült vízigény, azaz 314.600 m3

Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy a 442/2011.(XII.8.) Kt. határozatában úgy 
döntöttek, hogy a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumhoz a települések által a 
tervezési munkákra befizetett önerő részből felhasználásra nem került összegnek a 
Dévaványára népességarányosan eső részét visszakéri. Ezen határozat módosítása szükséges, 
hiszen ha a települések önszántukból dönthetik el, hogy a visszajáró pénzt visszakérjék, és 
amikor annak befizetése a Közép-Békési Társulásba esedékessé válik befizessék, nem minden 
településnél biztosított, hiszen vannak olyan települések, amelyek számláján sorban állás 
tapasztalható. Így viszont veszélybe kerül az aradi vízátvétellel megvalósítandó 
ivóvízminőség-javító program végrehajtása. 

 és a Tárulási 
szerződés VI. 2.2.3. pontja szerint 3,5 Ft/m3/év szorzatából számítandó, amely 1.101.100,- Ft. 
Ezen összeget legkésőbb minden év március 31 napjáig kötelesek befizetni a Társulás 
számlájára.  

Pap Tibor
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  

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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 469/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 442/2011. 
(XII.8) Kt. számú határozatát visszavonja és egyúttal a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-
javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011.(12.07.) TGY. határozata alapján 
nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére 
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, 987.514,- Ft , 
azaz kilencszáznyolcvanhétezer-ötszáztizennégy Ft-ot az OTP: 11733003-15774239 
számú bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Pap Tibor

Dabas Város Polgármestere levelében leírja, - a levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi - hogy 
Dabas közössége 21 méter magas harangtornyot épített az ország szívében, a város 
központjában példaértékű összefogással.  

 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Kőszegi Zoltán Dabas 
Város Polgármesterétől, országgyűlési képviselőtől érkezett.  

Kéri, hogy lehetőségükhöz mérten nyújtsanak támogatást egy jelképes összeggel (555,- Ft 
végű összeggel) a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségeire.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – javasolja, hogy 5.510,- Ft támogatást nyújtsanak a dabasi 
Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez. (5510 Dévaványa irányítószáma.) 
Pap Tibor
Megállapítja, hogy több javaslat nem hangzott el. 

 polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek javaslata? 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy 5.510,- Ft-al járuljanak hozzá a dabasi Kapisztrán-torony 
harangjainak költségeihez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

 470/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dabas Város 
Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) részére 5.510,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, - Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános működési tartalék előirányzata terhére - a dabasi 
Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás 
átutalásáról Dabas Város Önkormányzat Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámára: 
64400082-30006056-71200277 
 
Felelős:

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Pap Tibor polgármester  

Határidő:
 

  folyamatos 

 
Pap Tibor

Székelykeresztúr polgármestere kéri, hogy Dévaványa is vegyen részt a versenyben egy 8-10 
fős csapattal. Visszajelzést kér arra vonatkozóan, hogy részt kívánnak-e venni a versenyben, 
vagy sem.  

 polgármester – elmondja, hogy Rafai Emil Székelykeresztúr polgármestere 
levélben kereste meg azzal, hogy 2011. február 11-én hagyományőrző disznótoros versenyt 
szerveznek, 5 meghívott csapat részvételével.  

Rafai Emil Székelykeresztúr Város Polgármesterének levele a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – javasolja, hogy vegyenek részt a versenyben, valamint azt is, hogy 
hivatali dolgozók is legyenek a csapatban, ne csak képviselők. A képviselő vállalja a csapat 
megszervezését.  
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Pap Tibor
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Kiss Károly képviselőnek az elmondottakat.  

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
A polgármester megállapítja azt is, hogy a képviselők egyetértenek Kiss Károly javaslatával.  
Pap Tibor

A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

 polgármester – röviden tájékoztatja a jelenlévőket a 2011. december 13-án tartott 
TÖOSZ elnökségi ülésén elhangzottakról.  

- Közlemény a 2011. december 13-ai TÖOSZ elnökségi ülésről,  
- TÖOSZ állásfoglalás a járásról (Előterjesztés az elnökség 2011. december 13-ai 

ülésére, 3 napirend). 
 
 
A polgármester megadja a szót Balog Károlyné a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
irodavezetője részére.  
Balog Károlyné a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás irodavezetője – elmondja, hogy a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás pályázatot kíván benyújtani a kistérség szociális 
intézmény ingatlanainak felújítására. Elmondja, hogy azok az intézményi épületek kerülnek 
felújításra, amelyek a kistérségi felzárkóztató programból kikerültek. Dévaványa 
vonatkozásában a Családsegítő-Szolgálat épületének felújítását célozzák meg. A pályázat 
keretében eszközbeszerzésre is pályáznak. A kistérségi irodavezető elmondja, hogy pályázatot 
csak a fenntartó nyújthat be. Az épület felújítása kb. 7 millió forintba kerül, eszközbeszerzésre 
pedig 3,5 millió forintot terveznek. A támogatás mértéke 95 %, önerőként 5 %-ot kell 
biztosítani. Konkrét számok ismeretében kell majd az önerő biztosításáról döntést hozni a 
testületnek, most egy támogató nyilatkozat szükséges ahhoz, hogy a pályázatot be tudják 
nyújtani.  
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 

 polgármester – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ezzel a 
témával is foglalkozott. 

Kiss Károly Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság egyetért azzal, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás pályázatot nyújtson 
be. Tehát a bizottság javasolja a támogató nyilatkozat kiadását.  
Pap Tibor
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a bizottsági javaslat ismertetését.  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki támogatja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás pályázatot nyújtson be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírásra kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

 471/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás pályázatot nyújtson be a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírásra. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírásával.  

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:
 

  folyamatos 

 
Pap Tibor

Elmondja, hogy a kerékpárút a Kisújszállási úton fog megvalósulni. A pályázatot úgy lehetett 
benyújtani, hogy mindkét oldalon kiépített gyalogjárdának kell lenni, így a kerékpárút 
oldalában is meg kell valósítani a járdát. 

 polgármester – elmondja, a tegnapi napon megérkezett a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács munkaszervezetétől a tájékoztató levél, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzata kerékpárúthálózat fejlesztésre támogatást kapott, amely támogatás összege 
93.567.000,- Ft.  

A polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium honlapján olvasható, hogy Dévaványa 
nyert a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 jelű Energetikai hatékonyság fokozása megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva a Dévaványa Önkormányzat intézményeinél, önerőre 
benyújtott pályázatán 25.049 eFt-ot.  
A polgármester elmondja, tudomása van arról, hogy a belterületi csapadékvíz rendezésre 350 
millió forintos beruházásra 90 %-os támogatást nyernek. 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy az „Új Széchenyi Terv” keretén belül a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati kiírásra a DÉSZOF Kft. pályázatot kíván 
benyújtani, megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának segítése érdekében 
(eszközbeszerzésre). Pályázni 25 millió forint összegig lehet, a támogatás nem 
visszatérítendő, tehát 100 %-os. A Kft. egy technológiai gépsor megvalósítására kívánja 
pályázatát benyújtani, amelyhez szükséges a tulajdonos támogató nyilatkozata, mivel 
telephelyük önkormányzati tulajdonú ingatlanon van.   
Pap Tibor
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a DÉSZOF Kft. pályázatot nyújtson be az Új Széchenyi Terv” 
keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati felhívásra kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 472/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy DÉSZOF Kft. 
(5510 Dévaványa, Hajós u. 22. sz.) pályázatot nyújtson be az „Új Széchenyi Terv” 
keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati felhívásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírásával.  

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:

  
  folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen Kanó József a 
Pénzügyi Bizottság elnöke lemondott az elnöki tisztségéről.  
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – a döntését megerősíti, azt nem kívánja megváltoztatni.  
Pap Tibor polgármester – a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság 
elnökének javasolja Kiss Károlyt, aki jelenleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. 
Elmondja, hogy Kiss Károly a pénzügyi területen is aktívan tevékenykedik.  
Kiss Károly

Kiss Károly képviselő Dékány József képviselőt javasolja a Pénzügyi Ellenőrző - 
Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnökének. 

 a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – köszöni, hogy a 
polgármester rá gondolt, de nem kíván a Pénzügyi Bizottság elnöke lenni. Elmondja, hogy 
ennek a feladatnak a felelősségteljes ellátását a jelenlegi munkaköre nem teszi lehetővé, 
hiszen sokat vidéken tartózkodik.  

Pap Tibor polgármester – megkérdezi Dékány József képviselőt, hogy vállalja-e a bizottság 
elnöki tisztségét? 
Dékány József képviselő – köszöni, hogy őt javasolta Kiss Károly képviselő, a bizottsági 
elnöki tisztséget vállalja.  
Pap Tibor
Megadja a szót Dékány József részére.  

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Dákány József képviselő – bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 14. § (2) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy Dékány Józsefet a döntéshozatalból zárják ki kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 473/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

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

  azonnal  

 
Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság 
elnöke Dékány József képviselő legyen kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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 474/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi- Ellenőrző- 
Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnökének Dékány József képviselőt 
választja meg.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester  
Határidő:

 
 értelem szerint  

 
Pap Tibor
Megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Kanó József

Javasolja, – mivel Földi Imre csak egy bizottság tagja – hogy válasszák meg az Oktatási- 
Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagjának.  

 képviselő – elmondja, hogy a továbbiakban az Oktatási- Közművelődési- Sport 
és Ügyrendi Bizottság munkájában nem kíván részt venni, helyette a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságban tevékenykedne.  

Pap Tibor
Megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Kanó József képviselő – bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 14. § (2) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy Kanó Józsefet a döntéshozatalból zárják ki kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

 475/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

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

 
  azonnal  

 
Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy Kanó József képviselő a továbbiakban ne legyen tagja az Oktatási- 
Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottságnak és megválasztja a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjának kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 



 13 

 476/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kanó József képviselőt 
felmenti az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottsági tagsága alól és 
megválasztja a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának.   
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:

 
  azonnal 

Pap Tibor polgármester – elhangzott javaslatként, hogy Földi Imre képviselőt válasszák meg 
az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagjának.  
Pap Tibor
Megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Földi Imre képviselő – bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 14. § (2) bekezdése értelmében személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem 
vesz részt.  
Pap Tibor
Aki egyetért azzal, hogy Földi Imrét a döntéshozatalból zárják ki kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 477/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

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

 
  azonnal  

 
Pap Tibor
Aki megválasztja az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagjának Földi 
Imre képviselőt kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

 polgármester – szavazásra kéri a képviselőket.  

 
 

 478/2011.(XII.15.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási- Közművelődési- 
Sport és Ügyrendi Bizottság tagjának Földi Imre képviselőt választja meg.  
 
Felelős: Pap Tibor polgármester  
Határidő:

 
 értelem szerint  
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Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügy elbírálásának érdekében. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/17-12/2011. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 
oldallal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1700

 
 órakor bezárja.  

 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  

 


	UJEGYZŐKÖNYV

