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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:

 

 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 12-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  
Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 
Séllei Zsigmond  képviselő  
Dékány József  képviselő 

 
 
Távolmaradt:

 Valánszki Róbert  aljegyző 
  Nyuzó Marietta  képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vesz:

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
  Balogh Csilla  jegyző 

 
 

Jegyzőkönyvvezető:
 

  Fülemenné Nagy Katalin  

 
Meghívottak:

 

 Bíró Zsolt a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője, Dr. Kállai Sándor ügyvéd, 
közbeszerzési tanácsadó a Békés Mérnök Kft. részéről, Feke László műszaki irodavezető, 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Fekete József a Gyomaközszolg 
Kommunális Közszolgáltató Kft. ügyvezetője, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Kissné Varga 
Teréz a Pénzügyi Bizottság tagja.  

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket, a vendégként meghívottakat.  
A polgármester elmondja, Nyuzó Marietta képviselő jelezte, hogy más egyéb elfoglaltsága 
miatt a mai ülésen nem tud jelen lenni.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. A 2012. évi önkormányzati fejlesztési feladatok rangsorolása.  
Előadó:

 
 Pap Tibor polgármester 

2. „Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványán” projekt megvalósításához kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban döntéshozatal. 
Előadók:
 Bíró Zsolt a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője és 

 Feke László műszaki irodavezető 

 Dr. Kállai Sándor ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó 
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3. Települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása és a hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés elfogadása. 
Előadó
 

: Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

4. Bejelentések. 
 
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 1/2012.(I.12.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 12-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. A 2012. évi önkormányzati fejlesztési feladatok rangsorolása.  

Előadó:
 

 Pap Tibor polgármester 

2. „Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványán” projekt megvalósításához kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban döntéshozatal. 
Előadók:
 Bíró Zsolt a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője és 

 Feke László műszaki irodavezető 

 Dr. Kállai Sándor ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó 
 
3. Települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 27/2010. (XII. 

17.) önkormányzati rendelet módosítása és a hulladékkezelési közszolgáltatási 
szerződés elfogadása. 
Előadó
 

: Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 

4. Bejelentések. 
 
 

 
1. Napirendi pont 

Pap Tibor

A polgármester elmondja, hogy vannak olyan fejlesztési tervek, amelyeket szeretnének 
megvalósítani, a ciklus programban is szerepel, valamint a bizottsági ülésen Séllei Zsigmond 
is vetett fel fejlesztési feladatokat, amelyek egy részét a költségvetés összeállításakor fognak 
mérlegelni.  

 polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 2012. évi 
önkormányzati fejlesztési feladatok rangsorolásával kapcsolatos.  

A polgármester elmondja, hogy dönteni kell a testületnek abban, hogy az elnyert támogatással 
rendelkező megkezdés alatt álló projekteket, konkrétan az ifjúsági tábor létesítését és a 
szociális bérlakások építését megvalósítják, vagy sem.  A testületnek állást kellene foglalni 
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abban, hogy a brikettáló üzem létesítésével foglalkozzanak-e, valamint a hozzá kapcsolódó 
gépbeszerzési pályázatot visszamondják, vagy sem.  
A Pénzügyi Bizottság ülésén meghozta javaslatát, amelynek ismertetésére megkéri Dékány 
József bizottsági elnököt.  
Dékány József

A bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazattal – javasolja a testület felé az ifjúsági tábor 
megvalósítását.  

 a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta az előterjesztést.  

A bizottság a szociális bérlakás megvalósítását nem javasolja.  
A bizottság javaslata a brikettáló üzem megvalósítására vonatkozóan, hogy térjenek rá vissza, 
ha lesz ilyen jellegű kedvező pályázati kiírás, valamint a hozzá kapcsolódó gépbeszerzésre 
vonatkozó pályázatot ne vonják vissza.  
Pap Tibor
Megadja a szót Kanó József képviselő részére.  

 polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  

Kanó József képviselő – dönteni kell abban a testületnek, hogy a brikettáló üzem 
megvalósítását végleg elvetik, vagy ha lesz pályázati kiírás, amely legalább 90 %-os 
támogatottságú, akkor visszatérnek rá. Véleménye szerint a gépbeszerzésre benyújtott 
pályázatot ne vonják vissza, ha azokat a gépeket más területen is tudják hasznosítani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, ha a brikettáló üzem létesítését elveti a testület, akkor a 
gépbeszerzési pályázatot is vissza kell vonni.  
Kanó József képviselő – elmondja, hogy a brikettáló üzem megvalósítását már több 
alkalommal elvetette a testület, mivel erre a célra nem kívánnak hitelt felvenni, valamint 
vagyont értékesíteni.  
Pap Tibor

Elmondja, ha úgy dönt a testület, hogy a későbbiekben ne pályázzanak a brikettáló üzem 
megvalósítására, akkor a hozzákapcsolódó gépbeszerzési pályázatot is vissza kell vonni.  

 polgármester – elmondja, hogy a brikettáló üzem létesítésére vonatkozóan már a 
támogatási szerződést nem lehet megkötni, mivel annak a határideje lejárt. Arról kell dönteni, 
ha lesz újabb kiírás, magasabb támogatással, akkor benyújtják-e a pályázatot, vagy sem.  

Kanó József

A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a városközpont rendbetételét kellene befejezni, 
kerékpárutat, járdákat, utakat kellene fejleszteni, amire szintén forrást kell biztosítani.  

 képviselő – elmondja, ha lemondanak a brikettáló üzem létesítéséről, akkor 
ezzel már a költségvetés tervezéskor nem kell foglalkozni.  

Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselő – véleménye szerint a brikettáló üzem létesítéséről nem 
kellene végleg lemondani, hiszen azzal munkahelyeket tudnának létesíteni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – véleménye szerint a gépbeszerzési pályázatot vonják vissza, a 
brikettáló üzem létesítésére, pedig lehetőség szerint a későbbiekben térjenek vissza. 
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  

 polgármester – elmondja, ha a brikettáló üzem létesítésére vonatkozóan lesz 
kedvező pályázati kiírás, akkor arra pályázzanak, a gépbeszerzésre vonatkozó pályázatot 
pedig tartsák bent.  

Kiss Károly

Véleménye szerint a brikettáló üzem létesítését ne támogassák, valamint a gépbeszerzésre 
vonatkozó pályázatot mondják vissza. Ha lesz kedvező pályázati kiírás, akkor térjenek rá 
vissza.  

 képviselő – elmondja, hogy a brikettáló üzem létesítését már négy alkalommal 
utasította el a testület, ezt lehet tovább tologatni, aminek értelmét nem látja.  

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselő részére.  
Kanó József képviselő – emlékezteti a képviselőket arra, hogy a 2012. évi költségvetési 
koncepció készítésekor arról volt szó, ha a három nagy beruházást – a brikettáló üzem 
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létesítését, a szociális bérlakás építését, az ifjúsági tábor létesítését – elhagyják, akkor a 
költségvetési egyensúly megteremtése nem jelent túl nagy gondot. A bizottság az ifjúsági 
tábor megvalósítását támogatta, amelyet ha elfogad a testület, akkor sem fog nagy probléma 
jelentkezni a költségvetés készítésekor.  
Javasolja, hogy az ifjúsági tábor megvalósítását vállalják fel, a szociális bérlakás és a 
brikettáló üzem létesítését pedig utasítsák el.  
Pap Tibor
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 

 polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a 2012. évi önkormányzati fejlesztési feladatok rangsorolása során az 
elnyert támogatással rendelkező megkezdés alatt álló projektet, konkrétan az ifjúsági tábor 
létesítését valósítsák meg, a szociális bérlakások építését ne valósítsák meg, a beadásra váró 
és a már beadott, de még el nem bírált pályázatokkal megvalósításra tervezett projektek közül 
a brikettáló üzem létesítését és a hozzá kapcsolódó gépbeszerzést vessék el kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

2/2012.(I.12.) Kt. hat. 
Határozati: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi önkormányzati 
fejlesztési feladatok rangsorolása során úgy dönt, hogy az elnyert támogatással 
rendelkező megkezdés alatt álló projektet, konkrétan az ifjúsági tábor létesítését 
megvalósítja, a szociális bérlakások építését nem valósítja meg. 
 
A beadásra váró és a már beadott, de még el nem bírált pályázatokkal megvalósításra 
tervezett projektek közül a brikettáló üzem létesítését és a hozzá kapcsolódó 
gépbeszerzést is elveti.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:

 
  értelem szerint 

 
Kiss Károly képviselő a képviselő-testületi ülésről távozott, így a testület létszáma 7 fő.  
Kissné Varga Teréz a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság 
tagja szintén távozott az ülésről.  
 
 
 

 
2. Napirendi pont 

Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a 
bizottsági ülésen kialakult javaslatot.  

 polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az „Ifjúsági 
tábor kialakítása Dévaványán” projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
való döntéshozatal. 



 5 

Dékány József

(A szakmai értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta témát. Az ülésen Bíró Zsolt 
a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője és Dr. Kállai Sándor ügyvéd, közbeszerzési szakértő is 
jelen volt. A Kft. ügyvezetője a bizottsági ülésen jelenlévőkkel ismertette a közbeszerzési 
eljárásra beérkezett ajánlatokról készített szakmai értékelést.   

Elmondja, hogy a Bíráló Bizottság az „Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványán” projekt 
megvalósításához kapcsolatosan indított közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok elbírálása 
során - a bizottsági munka eredményeként - egyhangúlag az alábbi javaslatot fogadta el: 

1. A Bizottság javasolja a Bólem Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) f) pontja alapján.  

2. A Bizottság javasolja a VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. és a Borgula-Ép 
Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. ajánlattevők ajánlatát érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítani.  

3. A Bizottság javasolja a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevőt az eljárás nyerteseként meghatározni, mivel az összességében a 
legelőnyösebb ajánlatot tette.  
A Bizottság javasolja a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek nyilvánítani a 
VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft-t. 

4. A Bizottság javasolja az eljárást eredményesnek nyilvánítani.  
A bizottság elnöke ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági javaslatot.  
Pap Tibor
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.   

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a Bólem Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánításával a Kbt. 88. § (1) f) pontja 
alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Bólem Kft. ajánlatának érvénytelenné 
nyilvánításával. 
 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. és a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és 
Szolgáltató Kft. ajánlattevők ajánlatának érvényesnek és alkalmasnak nyilvánításával kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. és a 
Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. ajánlattevők ajánlatának érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánításával. 
 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt az eljárás 
nyerteseként meghatározni, mivel az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette, valamint  
a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek nyilvánítani a VEKTOR Építőipari Vállalkozási 
Kft-t kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató 
Kft. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként meghatározni, mivel az összességében a 
legelőnyösebb ajánlatot tette, valamint  a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
nyilvánítani a VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft-t. 
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A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az eljárás eredményesnek nyilvánításával kéri, az kézelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért az eljárás eredményesnek nyilvánításával. 
 
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az elhangzottakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

3/2012.(I.12.) Kt. hat. 
Határozati: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ifjúsági tábor kialakítása 
Dévaványán” című tárgyban indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ifjúsági tábor 
kialakítása Dévaványán” című tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként 
a Bólem Kft. (5600 Békéscsaba Őszi u. 3.) ajánlatát érvénytelennek tekinti a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény  (a továbbiakban: Kbt.) 88. § (1) f) 
pontja alapján, míg a Vektor Építőipari Vállalkozási Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) 
és a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (5650 Mezőberény, 
Jeszenszky u. 20.) ajánlatai érvényesek és alkalmasak.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ifjúsági tábor 
kialakítása Dévaványán” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 
a Kbt. 91. § (1)-(2) pontja alapján a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató 
Kft. (5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20.) – mint összességében legelőnyösebb 
ajánlattevő – 48.500.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. A Képviselő-
testület a második legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Vektor Építőipari Vállalkozási 
Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) 57.906.622,- Ft nettó áras ajánlatát jelöli meg.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ifjúsági tábor 
kialakítása Dévaványán” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az építési szerződés aláírásával.  
 
Felelős:
  Feke László műszaki irodavezető 

  Pap Tibor polgármester 

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:
 

  2012. február 6. 

 
Pap Tibor

 

 polgármester – megköszöni Bíró Zsoltnak a Békés Mérnök Kft. ügyvezetőjének, 
valamint Dr. Kállai Sándor ügyvéd, közbeszerzési tanácsadónak a munkájukat.  

 
Kiss Károly képviselő visszaérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a testület létszáma 
ismételten 8 fő.  
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3. Napirendi pont 

Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

 polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 27/2010.(XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosítása és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
elfogadásával kapcsolatos.  

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ezen előterjesztést is részletes megtárgyalta ülésén. A 
bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat. 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati  rendelet módosításával kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
1/2012.(I.13.) önkormányzati rendeletét 

 
a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás  

kötelező igénybevételéről szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati  
 rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottság elnök részére.  

 polgármester – elmondja, hogy a napirendhez tartozó következő előterjesztés a 
Gyomaközszolg Kft. és a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaságokban üzletrészhányad 
vásárlása, valamint az osztatlan közös üzletrészhányad használatáról szóló megállapodások 
elfogadására vonatkozik.  

Dékány József

A bizottság a Gyomaközszolg Kft. „Üzletrészhányad vásárlására vonatkozó adásvételi 
szerződést”, továbbá a „Megállapodást az osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész 
használatáról” elfogadásra javasolja a testület felé.  

 a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ezzel a témával is részletesen foglalkozott ülésén, ahol 
Fekete József a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője, valamint Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
részletesen tájékoztatta a jelenlévőket és a felmerülő kérdésekre választ adtak.  

Pap Tibor
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
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Aki elfogadja a Gyomaközszolg Kft. „Üzletrészhányad vásárlására vonatkozó adásvételi 
szerződést”, továbbá a „Megállapodást az osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész 
használatáról” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

4/2012.(I.12.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft. 
„Üzletrészhányad vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés”, továbbá a „Megállapodás az 
osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész használatáról” szóló okiratokat az alábbiak szerint 
fogadja el: 
  

 
ÜZLETRÉSZHÁNYAD ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester), mint eladó, 
 
 másrészről Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1., 
képviseli: Pap Tibor polgármester), mint vevő 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
 
1./ Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyszemélyes (100%-
os) tulajdonosa a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., cégjegyzékszáma: 04-09-007188, 
cégjegyzéket vezető bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága, törzstőke: 9.900.000,- Ft). 
 
2./ Eladó eladja, vevő megveszi az 1. pontban meghatározott társaság 100%-os 
üzletrészéből 25% üzletrész hányadát 6.250.000,- Ft vételárért. A társaság üzletrésze nem 
kerül felosztásra, ennek megfelelően a felek között osztatlan közös tulajdon jön létre az e 
pontban meghatározott tulajdoni hányadra. 
 
 Eladó kijelenti, hogy a vétel tárgyát képező üzletrész forgalomképes. 
 
 Felek a vételár megállapításánál figyelembe vették, hogy a társaság gyomaendrődi 
lakossági kintlévőségének rendezését az eladó Önkormányzat aszerint teljesíti, hogy a 
behajthatatlan követeléseket a társaság részére az eladó Önkormányzat döntésének 
megfelelően megtéríti. 
 
3./ Felek külön megállapodásban határozzák meg az osztatlan közös tulajdonú üzletrész 
használatával kapcsolatos szabályokat. 
 
4./ Vevő a 2. pontban meghatározott vételárat 2012. február 01. napjáig köteles az 
eladónak megfizetni. Ez az időpont a tagsági jogviszony kezdete. Vevő tudomásul veszi, hogy 
az üzletrészhányaddal kapcsolatos jogait csak azt követően gyakorolhatja, ha a vételárat 
megfizette. 
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5./ Felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződés aláírását követően, annak 1 
eredeti példánya átadásával értesítik a GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezetőjét annak 
érdekében, hogy a társaság tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változást a cégbíróságon 
jelentse be, illetve a társaság iratain vezesse át. 
 
 Felek a jelen megállapodást képviselő-testületi felhatalmazás alapján mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írták alá. 
 
Gyomaendrőd, 2012. január …    Dévaványa, 2012. január … 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata   Dévaványa Város Önkormányzata 

eladó        vevő 
képv: Várfi András polgármester    képv: Pap Tibor polgármester 
 

  
MEGÁLLAPODÁS OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVŐ  

 
ÜZLETRÉSZ HASZNÁLATÁRÓL 

 amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester), mint tulajdonostárs, 
 
 másrészről Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1., 
képviseli: Pap Tibor polgármester), mint tulajdonostárs 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyszemélyes (100%-
os) tulajdonosa volt a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., cégjegyzékszáma: 04-09-
007188, cégjegyzéket vezető bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága, törzstőke: 
9.900.000,- Ft). 
 
2./ Felek megállapítják, hogy az 1. pontban meghatározott társaság 100 %-os üzletrészéből 
25 % üzletrész hányadra adásvételi szerződést kötöttek. A társaság üzletrésze nem került 
felosztásra, ennek megfelelően a felek között osztatlan közös tulajdon jött létre az e pontban 
meghatározott tulajdoni hányadra. 
 
3./ Felek a jelen megállapodásban határozzák meg az osztatlan közös tulajdonú üzletrész 
használatával kapcsolatos szabályokat az alábbiak szerint. 
 
 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) a kft-k vonatkozásában 
meghatározza, hogy a tagokat az üzletrészük arányában illetik meg a jogok és terhelik a 
kötelezettségek, ennek megfelelően annak arányában részesednek a társaság nyereségéből, és 
viselik a veszteségeket. 
 
 A gyomaendrődi lakossági kintlévőségek esetében a felek a társasági részesedés 
mértékétől eltértek és ebben a kérdésben az üzletrészhányad adásvételi szerződés 2. pontjában 
meghatározott feltételek figyelembevételével kell eljárni. 
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 Figyelembe véve, hogy a társaságnak továbbra is egy üzletrésze marad, de ez az 
üzletrész két tag tulajdona, a Gt. szerint kötelező közös képviselő megválasztása, aki 
gyakorolja az üzletrészhez kapcsolódó jogokat.  
 
4./ Felek megállapodnak, hogy a 3./ pont figyelembe vételével a közös képviseletre 
vonatkozóan 6 hónaponkénti váltással látják el a közös képviselettel kapcsolatos feladatokat. 
Felek tudomásul veszik, hogy a tulajdonostársak képviselő-testületei által meghatalmazott 
természetes személy látja el a közös képviseletet. Amennyiben a tulajdonostársak a félévet 
megelőző hónap 15. napjáig nem jelölnek természetes személyt közös képviselőnek, a közös 
képviseletet a tulajdonostárs törvényes képviselője látja el. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a 25%-os üzletrész hányadra vonatkozó adásvételi 
szerződés hatályba lépésétől (2012. február 1.) a közös képviseletet a Dévaványa Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 420/2011. (XI. 17.) KT határozattal kijelölt Kiss Károly, 
5510 Dévaványa, Dózsa Gy. út 36. szám alatti lakos képviselő látja el. 
 
5./ Felek megállapodnak, hogy bármelyik tulajdonostárs látja el az üzletrész közös 
képviseletét, az ügyvezető irányába a társaság működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
alapvető kérdésekben csak azt követően adnak tulajdonosi utasítást, hogy előtte egymást 
értesítik, és azzal mindkét tulajdonostárs egyetért.  
 
6./ Felek megállapodnak, hogy a társaság működésével kapcsolatos, árképzéssel, és egyéb 
szabályok megállapításával vagy megváltoztatásával kapcsolatos javaslataikat kötelesek a 
másik fél részére olyan időpontban megadni, hogy a gazdasági társaságokról szóló, valamint a 
számvitelről szóló törvényben meghatározott határidők az ügyvezetés részéről tarthatók 
legyenek.  
 
 Felek a jelen megállapodást képviselő-testületi felhatalmazás alapján, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írták alá. 
 
Gyomaendrőd, 2012. január ….    Dévaványa, 2012. január … 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata   Dévaványa Város Önkormányzata 

tulajdonostárs       tulajdonostárs 
képv: Várfi András polgármester    képv: Pap Tibor polgármester 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogügyletek megkötésére. 
 
Felelős:

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
  Pap Tibor polgármester  

Határidő:
 

  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 418/2011.(XI.17.) Kt. 
határozatával arról döntött, hogy vételi ajánlatot tesz Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban  meglévő 33,85 %-os 
üzletrészének 10 %-ra, 500.000,- Ft vételár mellett. 
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 746/2011.(XII.22.) Gye.Kt. határozatával 
hozzájárult ahhoz, hogy Dévaványa Város Önkormányzata megszerezze Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata üzletrészének 1 %-át 100.000,- Ft ellenszolgáltatásért, azzal a feltétellel, 
hogy a Társaság, illetve annak tagjai az elővásárlási jogukkal nem élnek. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottság elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy Gyomaendrőd 
Város Önkormányzat tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság  33,85 %-ot képező tagi üzletrész 1 %-át képező üzletrészt, 100.000,- Ft pénzügyi 
ellenszolgáltatásért megvásárolják, valamint tudomásul veszik, hogy a fenti jogügylet 
létrehozásához rendelkeznie kell a társaság tagjaitól a Gyomaendrőd Város Önkormányzat 
tulajdonát képező tagi üzletrész eladásához szükséges egyetértő hozzájárulással, illetve az 
elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatokkal. 
Pap Tibor
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság  33,85 %-ot 
képező tagi üzletrész 1 %-át képező üzletrészt, 100.000,- Ft pénzügyi ellenszolgáltatásért 
megvásárolják, valamint tudomásul veszik, hogy a fenti jogügylet létrehozásához 
rendelkeznie kell a társaság tagjaitól a Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező 
tagi üzletrész eladásához szükséges egyetértő hozzájárulással, illetve az elővásárlási jogról 
való lemondó nyilatkozatokkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

5/2012.(I.12.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Gyomaendrőd 
Város Önkormányzat tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaság (5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. ker 104.) 33,85 %-ot képező 
tagi üzletrész 1 %-át képező üzletrészt, 100.000,- Ft pénzügyi ellenszolgáltatásért.  
 
Tudomásul veszi, hogy a fenti jogügylet létrehozásához rendelkeznie kell a társaság 
tagjaitól a Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező tagi üzletrész 
eladásához szükséges egyetértő hozzájárulással, illetve az elővásárlási jogról való 
lemondó nyilatkozatokkal. 
 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Gyomaközszolg Kft. üzletrészének tulajdonosává 
válik és az üzletrész értékét megfizeti. 
 
A Gyomaközszolg Kft.-vel közszolgálati szerződést köt a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatás kizárólagos ellátására. 
 
Visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a közös tulajdonba kerülő üzletrész 
tekintetében a közös képviselői feladatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
mindenkori polgármestere lássa el.     
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel az erről szóló tárgyalásokat 
kezdeményezze.  
 
Felelős:

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
  Pap Tibor polgármester  

Határidő:
 

  folyamatos 

 
Pap Tibor

Megadja a szót Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. ügyvezetője 
részére.  

 polgármester – elmondja, hogy a lakosságot, a közületeket a szolgáltató váltásról 
és a változásokról tájékoztatni fogják a helyi tévén, a helyi hírlapon, az önkormányzat 
honlapján, valamint szórólapokon keresztül.  

Fekete József

Elmondja, a szolgáltatási díjakat úgy kell megállapítani, hogy az fedezze a szolgáltatás 
fenntarthatóságát, a fejlesztéseket, valamint az eszközpótlásokat is. Elmondja, hogy a 
jelenlegi ürítési árak ezt nem tudják fedezni. Nem ismert, hogy az új hulladékgazdálkodási 
törvény ehhez rendel-e önkormányzati kompenzációt, vagy sem. A maximált szolgáltatási ár 
azért lesz ajánlva, hogy azt kell beszedni, ami valószínűleg emelést fog eredményezni. 

 a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. ügyvezetője – megköszöni 
a képviselő-testülettől kapott bizalmat. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület munkájukat a 
lakossági visszajelzések alapján értékelje majd. 

Még egyszer köszöni a bizalmat, kívánja azt, hogy legyen jó az együttműködés.    
Pap Tibor

 

 polgármester – megköszöni az ügyvezetőnek az elmondottakat. A napirendet 
lezárja.  

 
 

 
4. Napirendi pont 

Pap Tibor

A polgármester elmondja, hogy az első bejelentést Feke László műszaki irodavezető 
terjesztette a testület elé, amely Dévaványa város településrendezési tervének 10 éves 
felülvizsgálatára vonatkozik.  

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

A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Feke László

Az elmondottak miatt az irodavezető javasolja, hogy az EJT Kft-n kívüli módosítások és az 
egész településre kiterjedő felülvizsgálat ne két lépcsőben, hanem egyszerre valósuljanak meg, 
hiszen így munkát és jelentős költségmegtakarítást érhetnek el. A közbeszerzési szabályzat 
szerint a lehetséges ajánlattevők listáját a képviselő-testületnek kell jóváhagynia, ezért a teljes 

 műszaki irodavezető – elmondja, hogy a 2011. november 24-én megtartott 
rendkívüli testületi ülésen a 434/2011.(XI.24.) Kt. határozatában úgy döntött a testület, hogy 
kezdődjön el Dévaványa város településrendezési tervének módosítása. A munka megkezdését 
követően társadalmi egyeztetésre kiküldött előzetes véleménykérések során számos szervezet 
válaszlevelében olyan dokumentumok meglétét kéri módosítani, amelyek egyben 
megfelelnének a településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatának elvégzéséhez, amelyet 
egyébként jogszabályi kötelezettség alapján 10 évente meg kell tennie az önkormányzatnak. A 
rendezési terv az 1/2004.(II.2.) számú rendelettel került elfogadásra, így a 10 éves 
felülvizsgálatnak 2013. októberéig el kell készülnie, hogy azt követően a testületi jóváhagyásra 
és a kihirdetésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 
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településrendezési terv felülvizsgálatára irányuló árajánlatkérések megtételére az alábbi 
vállalkozásokat terjesztik elő jóváhagyásra: 

1. Novodomszki és Társa Bt. 5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2. 
2. Tér és Terület Kft. 5700 Gyula, Hajnal u. 25/2.  
3. Szász-Kert Bt. 5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/a. 

A jóváhagyást követően az ajánlatkéréseket úgy küldik ki, hogy kedvező ajánlat esetén 
képviselő-testület a január 26-án tartandó testületi ülésen dönteni tudjon. 
Pap Tibor
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  

 polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  

Dékány József

A bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra a testület felé, mely 
szerint a Novodomszki és Társa Bt. (5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2.), a Tér és Terület Kft. 
(5700 Gyula, Hajnal u. 25/2.), a Szász-Kert Bt. (5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/a.) 
vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot, majd a 2012. január 26-án tartandó testületi ülésen 
válasszák ki a nyertes ajánlattevőt.   

 a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ezen előterjesztést is megtárgyalta ülésén.  

A bizottság elnöke röviden ennyiben kívánta az ülésen elhangzott javaslatot ismertetni.  
Pap Tibor
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  

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:  

 
 

6/2012.(I.12.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a Dévaványa 
város településrendezési tervének 10 éves felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatok bekérésével 
az alábbi vállalkozásoktól, majd azok döntéshozatal céljából a 2012. január 26-án tartandó 
testületi ülésre történő előterjesztésével: 
  

1. Novodomszki és Társa Bt. 5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2. 
2. Tér és Terület Kft. 5700 Gyula, Hajnal u. 25/2.  
3. Szász-Kert Bt. 5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/a. 
 

Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:
 

  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor

„A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős 
Államtitkársága elkészítette a járások kialakításáról szóló tájékoztatót, valamint a járási 
székhelyek és a járásokba tartozó településekre vonatkozó javaslatot. A járásokra vonatkozó 
történeti áttekintés és a nemzetközi kitekintés szövege itt tekinthető meg. A nyilvánosságra hozott 
anyagok véleményezési határideje: 2012. január 20. Abban az esetben, amennyiben egy település 
a javaslatban meghatározott járástól eltérő járáshoz kíván tartozni, kérjük, hogy a javaslatot a 

 polgármester – elmondja, hogy dr. Szabó Erika államtitkártól január 10-én 
érkezett egy e-mail, amely a következőképpen szól:  
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település polgármestere küldje meg részünkre. A véleményeket az Államtitkárság a 
teruletikozig@kim.gov.hu e-mail címen várja. A beérkezett véleményeket az Államtitkárság 
2012. január 31-ig dolgozza fel.” 
A polgármester elmondja, hogy az Országgyűlés elé várhatóan 2012. februárjában kerül a 
törvényjavaslat, a járási székhelyeket és illetékességi területet meghatározó 
Kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a Kormány. 
A levélben olvasható az is, hogy: „A járások kialakításáról tavaly szeptemberben döntött a 
kormány, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának 
egyik fontos állomásaként. A cél olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak 
a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és 
ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez.” 
Elmondja, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168 járás, 
Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik.  
A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb 
szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár 
számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járások és járási (körzeti) 
kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik 
meg működésüket 2013. január 1-jével. 
A járási rendszer kialakításának szakmai előkészítését kutatóintézeti szakmai tanulmány 
előzte meg. A kutatási tapasztalatok, valamint az előzetes egyeztetések alapján alakította ki a 
KIM a járások számára vonatkozó javaslatát, amelyet egyeztetett a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokkal. 
A kialakítás alapelve a gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási 
szolgáltatásokhoz, a létező ügyintézési helyszínek megőrzése, a területi államigazgatási 
szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése, valamint a megyék határainak 
megőrzése. 
A járások kialakítása kapcsán az a cél, hogy települések „jól érezzék magukat” ott, ahová 
beosztják őket, de ha ez mégsem így alakul, lehetőség lesz a járás váltásra. A települések 
véleményére is számítanak a most indított társadalmi egyeztetés során. 
A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfőbb cél a területi államigazgatás 
újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása, az államigazgatás jelenleg körzeti, helyi 
szinten működő szerveinek járási szintű integrálása, az önkormányzat és államigazgatási 
feladat- és hatáskörök szétválasztása, az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti 
adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása. 
Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyző - kivételesen a polgármester, 
illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a 
megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, 
ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. 
A polgármester elmondja, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 
Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkársága elkészítette a járások kialakításáról 
szóló tájékoztatót, valamint a járási székhelyek és a járásokba tartozó településekre vonatkozó 
javaslatot.  
A polgármester elmondja, hogy az érintett települések vezetőivel ez ügyben konzultált. 
Kertészsziget és Bucsa nem ért egyet a tervezettel, Körösladányban a jövő hét folyam tartanak 
testületi ülést ez ügyben. A polgármester úgy érzi, hogy Ecsegfalva ezt az ügyet elfogadni 
látszik. Csárdaszállás egyetért a tervezettel, Hunya település polgármestere elmondta, hogy 
jobban szeretné, ha a szarvasi járáshoz tartoznának, de nem biztos, hogy a testület ezt 
támogatja.  
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A képviselő-testület több alkalommal foglalkozott már a témával, legutóbb amikor Erdős 
Norbert Kormánymegbízott Úr Dévaványára látogatott.  
Elmondták, hogy az a gondjuk, ha Gyomaendrődön kialakul egy kormányhivatal azzal még 
nem oldódnak meg azok a problémák, amelyek jelenleg is fennállnak. ÁNTSZ Szeghalmon 
van, Rendőrkapitányság Szarvason van, tűzoltóság Szeghalomról vonul ki, de az ügyet 
Szarvason kell intézni, bíróság, ügyészség Szarvason található. Azt szeretnék, ha a felsorolt 
hatóságok egy helyen lennének, ami Szeghalmon adott lenne.  
A Kormánymegbízott Úr elmondta, hogy a Gyomaendrődi járás létrejöttét követően a megye 
erősebb lenne, mivel egyel több járása lenne, ebből adódóan több támogatást lehetne lehívni, 
több ember foglalkoztatásra lenne lehetőség. Dévaványa ez esetben közelebb kerülne a járási 
székhelyhez, mintha Szeghalomhoz tartoznának. Abban az esetben lesz arra lehetőség, hogy 
Gyomaendrődön azok az ellátások megvalósuljanak, amelyek nincsenek, ha járási székhely 
lesz. 
A polgármester elmondja, hogy ebben a helyzetben nehéz döntést hozni. Elmondja, hogy 
nincs a kötelező önkormányzati feladatok ellátása során kötelező társulási kényszer, az 
önkéntes alapon működik, tehát működhet tovább a szeghalmi társulás, amelyhez tartozhat 
Dévaványa, nem kistérségi társulásként, hanem intézményfenntartó társulásként. Az ügyeleti 
ellátást továbbra is meg lehet oldani Szeghalommal, ha az olcsóbb lesz. Gyomaendrőddel 
azokon a területeken működnek majd együtt, amelyekre előnyösebb ajánlatokat tudnak tenni, 
példaként említi a hulladékgazdálkodást.  
A polgármester elmondja, ha nincs ellenvéleményük, akkor azt nem kell kifejezni. 
A polgármester véleménye szerint egyértelmű Bucsa és Kertészsziget esete.  
Dévaványa felé meg volt az az ígéret, hogy lesz kormányhivatali kirendeltség, aminek 
Ecsegfalva örül, hiszen a szolgáltatást innen igénybe tudja venni.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – véleménye szerint a döntés meghozatalakor figyelemmel kell lenni 
Ecsegfalva érdekeire. 
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

 polgármester – döntést kell hozni abban, hogy elfogadják ezt a kormányzati 
javaslatot, ha nem akkor pedig meg kell fogalmazni az indokokat.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, egyetért azzal a tervezettel, hogy Dévaványa a 
Gyomaendrődi járáshoz tartozzon, de hozzanak létre Gyomaendrődön rendőrkapitányságot, 
tűzoltóságot, ÁNTSZ-t. 
Pap Tibor
Elmondja, azt kell leírni, hogy a javaslattal egyetértenek, de a feladatellátás javuljon. 

 polgármester – az elhangzottakra ígéretet kaptak.  

A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond

Tudomása szerint a polgármesteri hivatal épülete lesz átalakítva járási hivatallá, a Bethlen 
Gábor Szakközépiskola épületébe költözik a polgármesteri hivatal.  

 képviselő – elmondja, hogy az utóbbi időben Gyomaendrőddel csatározások 
voltak, egy jó egyezség született, az a szemétszállítás. Említést tesz arról, hogy az elmúlt 
évben Gyomaendrődön nem volt nagyobb beruházás, nem rendelkeznek pályázatíró 
referenssel sem. Oda társuljanak, ahol nem történik semmi. 

Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére. 

 polgármester – meglátása, hogy Gyomaendrőd Város Polgármestere és Képviselő-
testülete együtt kíván működni Dévaványával.  

Föld Imre
Elmondja, ha Dévaványa és Körösladány Szeghalomhoz tartozna, akkor abban a járásban öt 
nagy város lenne. Gyomaendrőd mellett, pedig Dévaványa a legnagyobb település, ami nem 
utolsó szempont.  

 képviselő – meglátása, hogy a járások kialakítása már 99 %-ban el van döntve.  
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Pap Tibor

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 

 polgármester – elmondja, javaslatként hangzott el, hogy a képviselő-testület a mai 
ülésen véleményt nyilvánított ez ügyben, elfogadja a tervezetet, de olyan problémák jelzik a 
jelenlegi ellátást, ami nem kifejezetten jó, mivel Gyomaendrődön – a korábbi gyomaendrődi 
járás megszűnését követően – felszámolásra került a rendőrkapitányság, a bíróság, az 
ügyészség, nincs ÁNTSZ és tűzoltóság sem. Amennyiben ezek a későbbiekben 
megvalósulnak, akkor egyetértenek a tervezettel, egyéb esetben elképzelhető, hogy élni fog a 
település a járás váltás lehetőségével.   

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

7/2012.(I.12.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős 
Államtitkársága által elkészített a járási székhelyekre és a járásokba tartozó 
településekre vonatkozó javaslatát elfogadja. 
 
Annak érdekében, hogy Gyomaendrőd Város, mint járási székhely település úgy 
tudja betölteni szerepét, hogy a járáshoz tartozó települések számára ugyanazokat a 
szolgáltatásokat tudja biztosítani, mint a jelenlegi kistérségi központ város létre kell 
hozni Gyomaendrődön is a bírósági, ügyészségi, rendőrségi, népegészségügyi, 
katasztrófa- és tűzvédelmi, egészségügyi szakellátási területeken a járási szintű 
szervezeteket. Amennyiben ezen szervezetek nem jönnek létre valószínűsíthető, 
hogy a járáshoz tartozó települések később kezdeményezni fogják a járás váltást, 
mivel ügyeiket egy másik járási székhely városban kell a továbbra is intézni.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságát a 
testület döntéséről tájékoztassa.  

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
Határidő:
 

  2012. január 20. – a határozat megküldésére –  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly

A képviselő felvállalta, hogy megszervezi a versenyben résztvevő csapatot. A 
testvértelepülésre történő kiutazás február 10-én történik, a visszautazás pedig 12-én.  

 képviselő – elmondja, a legutóbbi testületi ülésen szó volt arról, hogy Rafai Emil 
Székelykeresztúr polgármesterének meghívásának eleget téve részt vesznek a 2012. február 
11-én tartandó hagyományőrző disznótoros versenyen.  

Elmondja, hogy a képviselő-testület úgy döntött a 2012. évi munkatervének elfogadásakor, 
hogy a Várospolitikai Fórum 2012. február 10-én kerüljön megtartásra, amely időpont egybe 
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esik a Székelykeresztúrra történő utazás napjával. A képviselő javasolja, hogy a 
Várospolitikai Fórum 2012. február 17-én kerüljön megtartásra.  
Pap Tibor
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

 polgármester – akadályát nem látja a felvetésnek.  

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Várospolitikai Fórum 2012. február 17-én kerüljön megtartásra 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

8/2012.(I.12.) Kt.hat. 
Határozat: 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét a 
következők szerint módosítja: 
Várospolitikai Fórum időpontja: 2012. február 17. (péntek) 1800

 
 óra  

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

  értelem szerint  

 
Pap Tibor
Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  

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

Kiss Károly képviselő – elmondja, mivel vidéken dolgozik a testületi, illetve a bizottsági 
ülésekre saját autójával tud jönni. Elmondja, hogy öt éve képviselő, ezen időszak alatt nem 
igényelt költségtérítést. Szeretne élni ezzel a lehetőséggel, mivel az üzemanyagárak nagyon 
megemelkedtek.    
Pap Tibor

A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  

 polgármester – elmondja, a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a 
képviselőknek, a ténylegesen felmerült, igazolt költségét megtérítsék.  

Dékány József képviselő – elmondja, hogy a testületi anyagokat papíralapon és elektronikus 
úton is megkapják. Célszerű lenne, ha a testületi ülésen az elektronikusan megkapott anyagból 
tudnának dolgozni. Jó lenne, ha a képviselők rendelkeznének laptoppal. Lehetőség szerint a 
költségvetésben kellene erre forrást biztosítani, vagy pedig pályázati úton.   
Pap Tibor

A polgármester említést tesz arról, hogy a jövő hét folyamán el kell kezdeni a költségvetési 
munkacsoportnak a munkát. 

 polgármester – elmondja, hogy ilyen jellegű pályázati kiírást nem láttak, tehát 
marad a költségvetési forrás.  

Kiss Károly

A képviselő javasolja, hogy szervezzenek egy jótékonysági bált, amellyel szintén hozzá 
tudnának járulni Marton Ildikó gyógykezeltetéséhez szükséges költségekhez. A jótékonysági 
bál szervezését a képviselő felvállalja. 

 képviselő – felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy vasárnap délután 16 
órakor a művelődési házban jótékonysági koncert lesz Marton Ildikó gyógyulásának 
elősegítése érdekében.   
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Pap Tibor

A polgármester elmondja, hogy vasárnap a művelődési házban a koncertet - 

 polgármester – akadályát nem látja a jótékonysági bál megszervezésének. 
Megjegyzi, hogy a civil szervezetek részéről is volt ilyen jellegű felvetés.    

Steve Taylor - 
Szabó István pánsípművész tartja, a művész úr az utazás költségét kéri megtéríteni. A 
polgármester elmondja, hogy a koncertre belépődíj nincs, az elhelyezett urnába kell tenni a 
gyógyuláshoz szánt összeget.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1730

 
 órakor bezárja.  

 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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