
I-1/6-2/2012. ikt.sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

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

 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző 

Feke László műszaki irodavezető 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyző, Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
üzemviteli osztályvezetője,Tinkáné Zvara Erzsébet a Békés Megyei Vízművek Gyomaendrődi 
Üzemmérnökségének a vezetője, Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere, Gyuricza Máté 
műszaki ügyintéző, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Kállai Anikó a 
Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila 
Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység 
vezetője,  Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője, 
Diósné Ambrus Erzsébet az ÁMK Óvoda intézményegység vezetője, Kissné Varga Teréz a 
Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, Szalai Ildikó védőnő, 
Mile Lajos az ÁMK Közalkalmazotti Tanács elnöke, Kárpáti Zoltán az ÁMK 
Közalkalmazotti Tanács tagja, Tóbiás Gáborné az ÁMK Közalkalmazotti Tanács tagja, 
Váradiné Csatári Mária az ÁMK Közalkalmazotti Tanács tagja,  Bán Lászlóné az ÁMK 
Szakszervezet részéről, Kajla Annamária  az ÁMK Nevelési Tanácsadó és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység vezetője, Ambrusné Ignác Ildikó a bölcsőde 
részéről, Sántháné Nagy Erzsébet az bölcsőde részéről, Adamik Lászlóné a bölcsőde részéről.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. A polgármester külön köszönti a 
napirendek kapcsán meghívott vendégeket.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 9 fő. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató a közszolgáltatás helyzetéről a vezetékes ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
területén. A Békés Megyei Vízművek Zrt. beszámolója.  
Előadók:   dr. Csák Gyula vezérigazgató 

    Feke László műszaki irodavezető    
 

2. A 2012. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása. 
Előadó:     Pap Tibor polgármester 

 
3. A tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratása időpontjának 

meghatározása a 2012/2013. tanévre vonatkozóan.  
Előadó:    Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens                                                                           

 
4. Beíratás időpontjának meghatározása a 2012/2013. tanévre az ÁMK alapfokú 

művészetoktatási intézményére vonatkozóan.  
Előadó:    Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens                                                                               

 
5. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2012/2013. nevelési évre 

vonatkozóan.  
Előadó:    Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens      
                                                           

6. Döntéshozatal az óvoda nyári zárvatartásáról a (11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek. 
alapján.) 
Előadó:    Szarka Andrea  igazgatási irodavezető, humánszakreferens      

 
7. Bejelentések  

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

Határozat: 
 9/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató a közszolgáltatás helyzetéről a vezetékes ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
területén. A Békés Megyei Vízművek Zrt. beszámolója.  
Előadók:   dr. Csák Gyula vezérigazgató 

    Feke László műszaki irodavezető    
 

2. A 2012. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása. 
Előadó:     Pap Tibor polgármester 
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3. A tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratása időpontjának 
meghatározása a 2012/2013. tanévre vonatkozóan.  
Előadó:    Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens                                                                           

 
4. Beíratás időpontjának meghatározása a 2012/2013. tanévre az ÁMK alapfokú 

művészetoktatási intézményére vonatkozóan.  
Előadó:    Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens                                                                               

 
5. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2012/2013. nevelési évre 

vonatkozóan.  
Előadó:    Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens      
                                                           

6. Döntéshozatal az óvoda nyári zárvatartásáról a (11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek. 
alapján.) 
Előadó:    Szarka Andrea  igazgatási irodavezető, humánszakreferens      

 
7. Bejelentések  

 
 
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 336/2011.(IX.29.) Kt. határozat végrehajtásához leírtakhoz kiegészítésképpen elmondja, 
hogy a jelentés készítése óta a GlaxoSmithKline Kft-től az aláírt szerződődés visszaérkezett, 
amely a méhnyakrák elleni védőoltáshoz szükséges oltóanyag (Cervarix) beszerzésére 
vonatkozik. 
A 408/2011.(XI.10.) Kt. határozat a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos, amely 96 fő 
foglalkoztatására és négy projektelemre vonatkozik, az ötödik mezőgazdasági projektelemmel 
kapcsolatban később fog döntés születni.  
A polgármester azt a tájékoztatást kapta, hogy február 1-től indulhat a csökkentett program, a 
mezőgazdasági program, pedig március 1-től. Bízik benne, hogy a határidő nem fog csúszni.  
A polgármester az írásos jelentést röviden ennyiben kívánta kiegészíteni.  
A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi munkaterv szerinti testületi ülés 2011. december 
8-án volt, az azóta eltelt időben történt fontosabb eseményekről tájékoztatja a jelenlévőket.  

- 2011. december 13-án Budapesten a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének Elnökségi Ülése volt ahol: 

o döntés született a szövetség 2012. évi költségvetési egyensúly megtartása 
érdekében szükséges létszámleépítésről,  

o az önkormányzati törvénytervezettel kapcsolatos vélemények összegzéséről,  
o a járási rendszer kialakításával kapcsolatos tervezetre vonatkozó tájékoztatás 

kérdéséről,  
- 2011. december 14-én Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban volt a 2011. 

évi Európai Mobilitási Hét keretében rendezett települések közötti vetélkedő 
díjátadása, ahol Dévaványa az autómentes nap megrendezéséért 2011. évben ismét a 
legjobb szervező díj nyertese lett.  
A polgármester bemutatja a jelenlévőknek az oklevelet, amelynek másolata a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

- 2011. december 15-én rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására került sor az 
orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos előzetes állásfoglalás ügyében. A 
Szeghalmi Kistérségi közös ellátás mellett döntöttek úgy, hogy az eddigiekhez hasonló 
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mentőtiszti szolgálathoz minimum ragaszkodnak, vagy annál színvonalasabb ellátást 
szeretnének.  

- 2011. december 20-án volt Dévaványán a Kistérség Többcélú Társulásának ülése, ahol 
közösen megfogalmazásra kerültek egyes alternatívák az orvosi ügyeleti ellátás 
tekintetében, melyekre vonatkozóan a társulás munkaszervezete előzetes ajánlatokat 
kért be.  
A munkaszervezethez az ajánlatoknak január 31-ig kell beérkezniük, a mai napig egy 
ajánlat érkezett. Bízik benne, hogy lesz a feltételeknek megfelelő több ajánlat.  

- 2011. december 21-én a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat IB-FB együttes 
ülése volt, ahol közfoglalkoztatási pályázat volt a fő téma.  
A 320 fő foglalkoztatása a társulatnak az érdekeltségi tartalékából közel 10 millió 
forintot vesz el, emiatt éles vita alakult ki, de végül a pályázat beadása mellett született 
döntés.  

- 2012. január 6-án Füzesgyarmaton a 2012. évi költségvetés előkészítése érdekében 
került sor a Kistérségi Társulás ülésére, ekkor született végleges döntés a 
gyermekjóléti és szociális alapellátási feladatok infrastrukturális fejlesztésére kiírt 
DAOP-os pályázat benyújtásáról is.  
Dévaványán a pályázat a családsegítő-szolgálat épületének tetőfedését, homlokzati 
nyílászáró cseréit, számítástechnikai eszközfejlesztését fogja érinteni. 

- 2012. január 11-én Győrben a kerékpárosbarát települési címért hirdetett verseny 
díjátadója volt, ahol Dévaványa ismét 2011. évben is megkapta a „Kerékpárosbarát 
település” címet. 
A polgármester bemutatja az oklevelet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

- 2012. január 12-én ismét rendkívüli ülés megtartására került sor, ahol rangsorolták a 
2012. évben tervezett fejlesztéseiket amiatt, hogy nem rendelkeznek kellő önerővel.  

o A vásártérre tervezett 4 db szociális bérlakás építésére elnyert 16 millió 
forintos támogatásról véglegesen lemondtak.  

o Ugyancsak döntés született arról is, hogy a biobrikettáló üzem megvalósítására 
és az alapanyag betakarító gépek beszerzésére irányuló elképzeléseiket, még ha 
a jelenleginél magasabb támogatási mértékkel kerül pályázat kiírása, akkor 
sem tervezik megvalósítani.  

o A vitatott fejlesztési projektek közül egyedül a fürdőnél létesítendő ifjúsági 
tábor megvalósítása marad meg a 2012-ben beindítandó fejlesztések között.  

o Kiválasztásra került az ifjúsági tábor kivitelezője is, a mezőberényi Borgula-ÉP 
Kft. lett a közbeszerzési eljárás nyertese.  

o Állást foglaltak a járások kialakítására vonatkozó minisztériumi tervezetről, 
nem vitatva, hogy a gyomaendrődi járás Dévaványának, amennyiben 
Dévaványán létrejön a tervezett kormányhivatali kirendeltség, működik a 
kormányablak, ez nem lenne rossz alternatíva. Jelezték és kérték, hogy más 
járási székhelyekhez hasonlóan Gyomaendrődön is létesüljenek, igazságügy, 
rendvédelem, egészségügy területén olyan szervezetek, amelyek lehetővé 
teszik a dévaványai lakosok részére, hogy ezek ügyek intézése miatt ne 
Szarvasra, vagy Szeghalomra kelljen utazniuk. Erre a Kormánymegbízott Úr 
dévaványai látogatása alkalmával ígéretet tett.  

- 2012. január 17-én Budapesten az év első TÖOSZ Elnökségi ülése volt, ahol szó volt: 
o az elfogadott 2011. évi CLXXXIX. törvény az új önkormányzati törvény 

következtében kialakult helyzetről,  
o a 2012. évi központi költségvetési törvény nyújtotta lehetőségekről. 

- 2012. január 24-én Békésen a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulás 
küldöttgyűlése volt, ahol fő téma: 
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o a gazdasági ellehetetlenülés elleni teendők megvitatása volt. Mintegy 70 millió 
forintos korábbi évekből megmaradt érdekeltségi hozzájárulással képzett 
tartalékkal indult a 2012-es év ennek ellenére, ha a beígért állami visszapótlás 
nem történik meg, akkor május vége felé a cég működő képtelenné válik. 2011. 
évtől eltörölték az érdekeltségi hozzájárulást.  

- 2012. január 26-án délelőtt Orosházán volt a DAREH közgyűlése, ahol elhangzott, 
hogy Békéscsaba és Hódmezővásárhely nem akarja a fejlesztés megvalósítását, 
kiutakat keres, így az egész fejlesztés megdőlhet.  

 
A polgármester a december havi testületi ülés óta érkezett pótelőirányzatokat ismerteti: 

- az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló 27/2011.(IX.14.) KIM rendelet alapján igényelt 
és jóváhagyott összeg: 1.217.600,- Ft, amely képességkibontakozó, integrációs 
felkészítés programok szervezésére, valamint az integrációs rendszerben részt vevő 
pedagógusok kiegészítő illetményére használható fel. A pénz nettó finanszírozással 
december havi jóváírásra a költségvetési számlára került, amelynek felhasználása a 
2012-es költségvetési évben történik meg.  

- A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium Dévaványa Város 
Önkormányzat részére a korábban benyújtott ÖNHIKI-s pályázatot felülvizsgálta, 
melynek során az a döntés született, hogy további 6.071.000,- Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatás került jóváhagyásra, amely 2011. december 28-án az 
önkormányzat költségvetési számlájára került.  

- Dévaványa Város Önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásban részesült 1.905.000,- Ft összegben.  

A polgármester elmondja, hogy a december 8-i testületi ülés óta a beadott pályázatok közül 
két pályázat pozitív elbírálásban részesült:  

- az „Új Széchenyi Terv” Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Dévaványán” című pályázat. A Regionális Operatív Program Irányító Hatóságának 
vezetője 93.993.567,- Ft csökkentett összegű támogatásra érdemesnek ítélte a 
pályázatot. A projekt összköltsége 104.437.297,- Ft, a támogatás intenzitása 90 %.  

- az „Új Széchenyi Terv” Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Csapadékvíz elvezetése Dévaványán” című pályázat. A projekt 
összköltsége 344.625.000,- Ft, a támogatási intenzitás 90 %, azaz: 310.162.500,- Ft. 

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? 
Megadja a szót Földi Imre képviselő, programirányító részére.  
Földi Imre képviselő, programirányító – kiegészítésképpen elmondja, hogy a 
közfoglalkoztatásra a pályázatot január 1-i kezdéssel adták be. A mai információk szerint a 
vízügy és a víztársulat már kapott értesítést arról, hogy a projekt február 1-től indul. A vízügy 
és a víztársulat kb. 30-40 dévaványai lakost foglalkoztat a programban. Az önkormányzat a 
hivatalos értesítést még nem kapta meg, bíznak abban, hogy a programot február 1-el el 
tudják indítani.  
Elmondja még, hogy 12,3 millió forint területalapú támogatás érkezett az önkormányzat 
számlájára, bízik benne, hogy a többi támogatás is realizálódni fog.  
Röviden ennyit kívánt kiegészítésképpen elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
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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 9 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: 
 10/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 336/2011.(IX.29.); 
408/2011.(XI.10.); 423/2011.(XI.24.); 424/2011.(XI.24.); 428/2011.(XI.24.); 
431/2011.(XI.24.); 432/2011.(XI.24.); 433/2011.(XI.24.); 434/2011.(XI.24.); 
436/2011.(XI.24.); 438/2011.(XI.24.); 439/2011.(XI.24.); 440/2011.(XI.24.); 
445/2011.(XII.8.); 446/2011.(XII.8.); 447/2011.(XII.8.); 448/2011.(XII.8.); 
450/2011.(XII.8.); 453/2011.(XII.8.); 458/2011.(XII.8.); 463/2011.(XII.8.); 
465/2011.(XII.15.); 466/2011.(XII.15.); 469/2011.(XII.15.); 470/2011.(XII.15.); 
471/2011.(XII.15.); 472/2011.(XII.15.); 480/2011.(XII.15.); 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.) 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. beszámolójának a megtárgyalása.  
A polgármester köszönti Rung Attilát a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli 
osztályvezetőjét és Tinkáné Zvara Erzsébetet a Békés Megyei Vízművek Gyomaendrődi 
Üzemmérnökségének a vezetőjét. 
A polgármester megadja a szót Rung Attila részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 
kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – köszönti a testületi 
ülésen megjelenteket.  
Az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
választ adnak.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén részletesen megtárgyalta a beszámolót. 
Az ülésen jelen voltak a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselői, akik a felmerülő kérdésekre 
választ adtak.  
A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.   
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
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Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az Országgyűlés a víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti 
víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az 
ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a fogyasztóvédelem széles körű 
érvényesülését szolgáló víziközmű-szolgáltatási feltételek biztosítása, valamint a mindezek 
megvalósítását biztosító, az objektív, átlátható és egyenlő bánásmód követelményének 
megfelelő szabályozás kialakítása érdekében megalkotta a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvényt. 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésével 2012. 
évtől megszűnt az önkormányzatok árhatósági jogköre. Az árak megállapításának joga 
a továbbiakban a víziközmű szolgáltatásért felelős minisztert illeti, aki ezt rendeletben 
állapítja meg. Elmondja, hogy van egy két éves átmeneti időszak. 
Az irodavezető a bizottsági ülésen is feltette azt a kérdést, hogyan változnak a díjak az 
elmondottak miatt? 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Rung Attila részére, hogy a feltett kérdésre adja meg a választ.   
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – az irodavezető is 
elmondta, hogy a díjmegállapítás hatáskörét áttelepítette a törvény, az árak megállapításának 
joga a víziközmű szolgáltatásért felelős minisztert illeti, aki ezt rendeletben állapítja meg. 
Elmondja, hogy egy meglévő hivatalnak alakulni fog egy víziközművel foglalkozó része, 
amelynek lesz egy víziközművel foglalkozó alelnöksége, amelynek 2012. június 1-ig kell 
felállnia. Ez a szervezet fogja a szolgáltatótól beérkezett adatok alapján – figyelembe véve az 
önkormányzat véleményét is, – felterjeszteni a díjat, amelyet a felelős miniszter fog 
megállapítani. A díjmegállapítás szempontjai a jogszabályban szerepelnek, amely lényegesen 
nem tér el attól a metódustól, ami eddig volt. Tehát költségalapú díjak lesznek. Újként 
szerepel az a szempont rendszer, hogy a bővített újratermelés feltétételeit biztosítani kell, 
amelynek költségeit a díjaknak tartalmazni kell. Tehát nemcsak a működés költségeit, hanem 
az önkormányzati művek újra előállításának, szinten tartásának, rekonstrukciós költségeit is 
tartalmazni kell a díjnak, amelyet a jogszabály tételesen leír.  
Elmondja, hogy ez a szempont rendszer sem fog újként felmerülni, hiszen a Zrt. ezt már 3-4 
éve szorgalmazza azoknál az önkormányzatoknál, akik velük üzemeltetnek.  
A hatóság, amely a minisztérium felé a felterjesztéseket készíti félév múlva fogja megkezdeni 
a munkáját. Elmondja, hogy a törvénynek ideiglenes szabályokat is kellett szabnia, ami 
megtörtént. Ideiglenes díjmegállapításra hozott a törvény rendelkezéseket, ami átrendezte a 
novemberi testületi ülésen az akkori szabályok szerint megállapított díjakat.  
Elmondja, hogy a törvény előírja a díjak megállapításának szabályait, így az 
igazgatóságuknak nem volt más lehetősége, azt elfogadni.  
Az üzemviteli osztályvezető ismerteti a Dévaványára vonatkozó vízdíjakat: 
 
Lakossági:   149,84 Ft/m
Hatósági:  271,68 Ft/m

3 

Önkormányzati:  224,50 Ft/m
3 

Elmondja, hogy az ehhez tartozó alapdíj 13-20 mm-e vízmérő vonatkozásában 533,- Ft/db/hó.  
3 

 
A szippantott szennyvíz fogadási díja:  873,93 Ft/m3

 
. 

Ismerteti a csatornadíjakat, amelyek a következők:  
Lakossági:   332,29 Ft/m
Hatósági:  585,92 Ft/m

3 

Önkormányzati:  470,95 Ft/m
3 
3 
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Elmondja, hogy hosszútávon a díjképzésben olyan fajta változás várható, amelyet a 
víziközmű törvény végleges változata ugyan nem teszi kizárólagosan alkalmazhatóvá, de 
szolidaritás legyen a díjakban legalább szolgáltatóként. A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel 
üzemeltető önkormányzatoknál ez nem újdonság, hiszen a vízdíjak esetében módosítással 
most is ez van. Ezzel kapcsolatosan a szennyvízdíjakban változás várható, ami az átlagosnál 
magasabb önköltségű szennyvíztelepeket valamennyivel előnyösebben fogja érinteni, az 
alacsonyabb önköltségű telepeket pedig hátrányosabban. A díjak súlyozottak a 
mennyiségekkel, aminek a pontos mértékét még nem tudják.  
Elmondja, hogy a büntetés jellegű dolgokat a víziközmű törvény korlátozottan engedi a díjban 
megjeleníteni. Nincs még tisztázva, hogy a felszíni vizek bírsága milyen elszámolás alá esnek 
majd.  
Elmondja, hogy a törvényhez még nincsenek kint a végrehajtási rendeletek, emiatt van még 
néhány dologban bizonytalanság.  
Röviden ennyiben kívánt reagálni a feltett kérdésre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Rung Attilának a kérdésre adott részletes választ.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a törvény szabályozza, hogyan lehet 
üzemeltetési jogviszonyt kötni, vagyonkezelési-, koncessziós-, vagy bérleti-üzemeltetési 
szerződésben. 
A közbeszerzési törvény értelmében pályázat útján kell ezt lebonyolítani. 
Kérdése, hogyan érinti ez az együttműködést, ezt meg kell pályáztatni, lehet ez folyamatos? 
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, hogy az 
együttműködés lehet folyamatos, a víziközmű törvényben foglaltaknak megfelelő szerződést 
kell kötni.   
A vízkiközmű törvény új szabályként az említett három féle szerződéskötési módot, 
üzemeltető kiválasztási módot engedi meg.  
Dévaványa esetében nem kell koncesszió útján kiválasztani az üzemeltetőt. A jelenlegi 
jogviszony nem maradhat meg, de a jogviszony szereplői igen. A víziközmű törvény 
preferálja a közösségi tulajdonban lévő üzemeltetőket. Tehát azt, hogy az önkormányzatok ne 
magántulajdonban lévő üzemeltetőkkel üzemeltessenek.  A törvény mögött az a szándék van, 
hogy az üzemeltetők lehetőleg önkormányzati, állami tulajdonban legyenek, tehát ne magán 
tőke legyen az üzemeltetők mögött. Ily módon különbséget szab a törvény az üzemeltetők 
között.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Rung Attilának az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy a Szabadság úton az 50. számig van kiépítve az 
ivóvíz vezeték. Az utcában lakó lakos kérdése – mivel megvásárolt ott egy telket –, hogy 
kinek a feladata ott a hálózatot megvalósítani, kit terhel az ezzel kapcsolatos költség pl. 
tervezési díj? 
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, hogy a 
vízhálózat bővítés új beruházásnak számít. Egyedileg meg kell nézni az említett utcát.  
Elmondja ahol nincs megépítve a vízhálózat, annak megvalósítása az önkormányzat feladata. 
Az üzemviteli osztályvezetője elmondja, hogy a beruházáshoz tudnak adni szakmai 
segítséget, és anyagi segítséget is a rekonstrukciós keretből. A beruházás vízjogi létesítési 
engedély köteles, ami tervezést igényel és a szervezési szabályoknak is meg kell felelni.   
Amiben tudnak segítséget nyújtanak. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Rung Attilának az elmondottakat. 
Elmondja, hogy fejlesztésekhez, beruházásokhoz - ami korábban is így volt -, tulajdonosi 
hozzájárulás is szoktak kérni. Ezt akkor fogja kezelni a képviselő-testület, amikor a konkrét 
igény megjelenik és leegyeztetésre kerülnek a költségek.  
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A polgármester röviden szól a rekonstrukciós díjhányad felhasználásáról.  
Elmondja, hogy az ilyen jellegű igényt kezelni kell, hiszen biztos azért kérik, hogy 
vízhasználati szándék van.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  
Földi Imre képviselő – elmondja, a bizottsági ülésen szó volt a szennyvíztelep kapacitásáról 
is. Megjegyzi, hogy egy újabb település rész is be tudott kapcsolódni a hálózatba. Úgy 
gondolja, hogy a telep korszerűsítése tekintetében sürgősen lépéseket kell tenni, mivel nem 
mindig bírja el a keletkező vízmennyiséget. A korszerűsítés csupán önkormányzati forrásból 
nem tudják megvalósítani, ehhez szükséges külső forrás igénybe vétele pl. uniós forrás. 
Véleménye szerint a megvalósítás csak közös összefogással történhet, meglátása ebben a 
Vízművek Zrt. partner lesz.  
Röviden szól a szennyvíztelepen keletkező melléktermékről, a komposztálható 
szennyvíziszapról, annak a mezőgazdaságban történő felhasználásáról.  
Megjegyzi, hogy az agárár-környezetgazdálkodási célprogramban előírás, hogy a 
szennyvíziszapból készített komposztot nem lehet kijuttatni a földekre. Az elmondottak miatt 
nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel a dévaványai gazdálkodók.  
Segítségét kéri a Vízművek Zrt-nek abban, hogy a komposztáló-telep és a vízmű-telep 
összehangoltak tudjon dolgozni.  
A képviselő röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Rung Attila részére.  
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, hogy a 
tisztítótelep bővítését és a szennyvíziszap más településről történő ideszállítását csak segíteni 
tudják.  
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy elvi álláspontjuk abban van, hogy a szennyvíziszapot, 
vagy az abból készült komposztot a mezőgazdaságban szeretnék elhelyezni. Elmondja, hogy 
költségszámításaik is alátámasztják, hogy a szennyvíztisztítás költségei visszahatnak a 
csatornadíjra. Kötelességük, hogy a szennyvíziszap elhelyezését is a legalacsonyabb szinten 
tartsák. Egyrészt a költséggazdálkodási szempontok, másrészt pedig a környezettudatos 
magatartás miatt gondolkodnak a szennyvíziszap, vagy az abból készült komposzt 
mezőgazdaságban történő elhelyezéséről. Megjegyzi, hogy a környező településeken van 
olyan terület, ahol a szennyvíziszap elhelyezése engedélyezve van. A szállítási költségek is 
közrejátszanak abban, hogy megéri-e ideszállítani más településről a szennyvíziszapot.  
Elmondja még, ahol szennyvíziszap elhelyezési engedélyük van, azt a gazdát addig a 
tápanyag elhelyezéstől nem foszthatják meg, amíg az engedély szól. Megjegyzi, hogy van 
elegendő szennyvíziszap.  
Az osztályvezető elmondja, hogy a szennyvíztelepet mindenképpen korszerűsíteni kell. 
Elmondja, hogy ezek a szennyvíztisztítási technológiák nehezen viselik a csapadékot. 
Megjegyzi, hogy az a technológia, amit ide fognak tervezni az is ilyen nehezen fogja viselni a 
csapadékvizet. Tudnak már olyan megoldásokat alkalmazni, amelyek a csapadékvíz 
többletektől meg tudják védeni a szennyvíztisztító telepet. 
Röviden szól az újabb szennyvíztelepi technológiákról pl. átfolyásos technológia, műtárgyak 
átrendezése, résztisztítás, megkerülő vezeték és a telepvégére történő visszavezetés stb.  
Elmondja, hogy a korszerűsítéssel a telep kapacitását is növelni szükséges.  
A tápanyag lebontáshoz elengedhetetlenül szükséges oxigén beviteli kapacitása is kicsi a 
telepnek a mai igénybevételhez.   
Elmondja, hogy rendszeresen végeznek számításokat a korszerűsítés tekintetében, legutóbb 
2007-ben történt. Elmondja, hogy a számítás mögött nincs terv, nincs költségvetés, tehát ez 
megközelítő.  
Elmondja, hogy egy 2010-es KEOP beruházás útmutatóival számolt, amelyre még két év 
inflációt is rá kell tenni.  
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A számításnál figyelembe vette a lakossági egyenértéket, amely Dévaványa esetében 8.990 
lakost jelent. Elmondja, hogy egy lakos egy egyenértéket jelent, az ipari üzemeket pedig 
egyfajta szennyezési jellemző alapján számítják át, mintha lakos lenne. 
Elmondja, hogy a komplex szennyvíztisztító telep beruházásra megközelítőleg a számításai 
alapján 420 millió forint jött ki.  
Megjegyzi, hogy a 2007. évi számítás alapján ez a költség 340 millió forint volt.  
Az üzemviteli osztályvezető röviden szól a technológia fontosságának kiválasztásáról, a 
természet közeli technológiáról. 
Elmondja, hogy a költségbecslésben nem szerepel a hálózaton elvégzendő rekonstrukció 
költsége.  
Pap Tibor polgármester – röviden szól a KEOP-os pályázati lehetőségről, valamint a 
szennyvíztelep korszerűsítésének fontosságáról. Keresni kell a legjobb megoldást.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – a beszámolóból kitűnik, hogy a szennyvíztelepen nemcsak a megnövekedett 
szennyvíz miatt szükséges korszerűsíteni, hanem a jelenlegi technológia a nitrogén 
eltávolítását 100 %-ban nem tudja biztosítani. Az elmondottak miatt folyamatos bírságok 
kiszabása történik, ezek a bírságok a türelmi idő lejártáig elviselhetőek, amely 2015. 
december 31-ig szól. Kérdése, hogy a beruházás az elmondottakat is orvosolná? 
Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – a képviselő 
kérdésre elmondja, hogy a beruházás egy komplett növényi tápanyagot eltávolító beruházás 
is. Elmondja, hogy a jelenlegi telep is alkalmas növényi tápanyagok eltávolítására. A telep 
elvileg most is tudna nitrátot és foszfortot eltávolítani, amit azért nem tud, mert oxigén 
hiányos. A jelenlegi szennyvízterheléshez az oxigén bevitel kevés.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – megköszöni Rung Attilának a kérdésére adott választ.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselő – elmondja, hogy az új technológiában vélhetően villamos 
energia megtakarítás is elérhető lesz. A beruházás megvalósítása során nagyobb m3

Rung Attila a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemviteli osztályvezetője – elmondja, hogy a 
normákat úgy alkalmazta, hogy a telep kapacitását 1.300-1.400 m

 kapacitást 
is létre kell hozni. Röviden szól arról, hogy milyen problémákat okoznak az esős időszakok. 
A probléma megoldható lett volna, ha a jelenlegi telepet nagyobb kapacitással valósítják meg. 
A telep korszerűsítését valamilyen módon meg kell valósítani.  

3

Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni.  

/nappal vette figyelembe. 
Természetesen a csapadékvíz mennyiséget is valamilyen módon kezelni szükséges, amit lehet 
csökkentett szennyvíztisztítással is.   

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester javasolja, hogy a témát zárják le.  
A polgármester elmondja, el kell indulni abba az irányba, hogy a szennyvízhálózatot is 
rekonstrukció alá vegyék. A telep korszerűsítése érdekében együtt kell működni a Vízművek 
Zrt-vel. Reményeik szerint a KEOP-os pályázat e tekintetben is megnyílik. A társulatnál a 
szennyvízberuházás kapcsán fel nem használt források megalapozhatják a pályázati forrás 
önerejét. Kérdés az, hogy az anyagot mikorra tudják olyan szintre előkészíteni, hogy a 
pályázat előkészített, benyújtható legyen. A polgármester véleménye, hogy ez ügyben el kell 
kezdeni a munkát, készen állni arra, ha pályázati ablak nyílik, akkor startolni tudjanak. 
A polgármester véleménye, célszerű lenne egy olyan döntést hozni, hogy együttműködve a 
Víziközmű Társulattal kezdjék el ennek a munkálatait. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Békés Megyei Vízművek Zrt. beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 11/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
beszámolóját – a közszolgáltatás helyzetéről a vezetékes ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás területén – jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelős:  -  
Határidő:  - 

 
(A Békés Megyei Vízművek Zrt. beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért azzal, hogy a szennyvíztelepi beruházás megvalósítása kapcsán induljon el az 
előkészítő munka, figyelembe véve a pályázati kiírást, ami ezzel kapcsolatban jelenleg él kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 12/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
szennyvíztelepi beruházás megvalósítása tekintetében induljon el az előkészítő 
munka, annak érdekében, hogy a megnyíló pályázati ablakra lehetőség szerint 
pályázni tudjanak.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselőinek, hogy 
az ülésre eljöttek, a felmerülő kérdésekre kielégítő választ adtak. További jó munkavégzést 
kíván számukra.  
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 2012. évi 
költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása. 
Elmondja, hogy a hétfői bizottsági ülésen a tervezet véleményezésre került, javaslatok 
fogalmazódtak meg, amelyek alapján a tervezet módosítására is szükség van.  
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A polgármester elmondja, hogy Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető és 
munkatársai készítették elő az anyagot. 
A polgármester megadja a szót részére, amit szükségesnek tart a tervezettel kapcsolatban 
elmondani, akkor azt mondja el.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az előterjesztésben 
leírtakról nem kíván szólni, az anyag időben kiküldésre került, mindenkinek volt lehetősége 
azt átnézni, a bizottságok véleményezték.  
Az irodavezető röviden szól azokról a módosító javaslatokról, amelyek a bizottsági ülésen 
hangzottak el.  
Az irodavezető elmondja, hogy a tervezet szintjén a működési hiány 79.842.000,- Ft, melynek 
kezelésére külső finanszírozást tartalmaz a tervezet, működési hitelfelvétel címén.  
Tervezet szintjén a felhalmozási hiány 9.844.000,- Ft, melynek kezelésére belső 
finanszírozást tartalmaz a tervezet, forrása a pénzmaradvány. 
A forrásoldal 130.213.000,- Ft a várható pénzmaradványt tartalmaz.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a közalkalmazotti körre javasolja a bizottság a 100.000,- 
Ft/fő összegű kafetériát kiterjeszteni. Megjegyzi, hogy a tervezetben ez 78.000,- Ft/fő 
összeggel szerepel.  
Az irodavezető elmondja, hogy a 100.000,- Ft/fő cafetéria juttatás a működési hiányt 
3.730.000,- Ft-al növeli meg.  
Elmondja, hogy az ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés díjainak december 31-i 
befagyasztásából adódó kompenzációs díj nagyságáról nem szóltak, amely még nem ismert, 
amire tartalékolni kell, hiszen a kiadást növelni fogja.  
Elmondja, hogy a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás területén is az 
árbefagyasztás ismertté vált, amely 2.712.000,- Ft-al növeli a működési hiányt, ami még nem 
tartalmazza az edényzetből adódó különbséget.   
Elmondja, hogy a KEOP-os beruházások és a Szeghalmi úti iskola mérnöki díjairól is javaslat 
van az anyagban, a költségvetés tervezet 826.000,- Ft-al kevesebbel számol a jelenlegi 
javaslattól, ami a fejlesztési hiányt növeli.  
A települési rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban elmondja, nem ismert, hogy 
mekkora összeg terheli a 2012-es költségvetési évet, 5.000.000,- Ft-al számoltak. 
A Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos egyes kötelezettségek teljesítéséből adódó 
feladatokról volt a bizottsági ülésen is szó, valamint ezzel kapcsolatban készült előterjesztés, 
amit a bejelentések között fognak tárgyalni, ami 584.000,- Ft többlet működési hiányt 
eredményez.  
Az irodavezető elmondja, hogy az utcanév-táblák pótlására 500.000,- Ft-ot terveztek be.  
Az elmondottakat nem tartalmazza a költségvetés tervezete, amely 7.500.000,- Ft 
többletkiadást jelent, emiatt 79.842.000,- Ft-ról 87.342.000,- Ft-ra nő a működési hiány. A 
fejlesztési hiány pedig 9.844.000,- Ft-ról 15.670.000,- Ft-ra nő. 
A Pénzügyi Bizottság az elhangzottakat javasolta.  
Az irodavezető elmondja, hogy Galuska Józsefné könyvvizsgáló megküldte jelentését, 
amelyet felolvas a jelenlévőknek.  
A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Az irodavezető fontosnak tartja elmondani, hogy az önkormányzatok adósságokat 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása, a hitelfelvételi korlát 
szabályozása is megváltozott. Elmondja, ha a működési hiány így marad, akkor jelenleg nem 
lesz akkora szabadpénzeszközük, hogy a hiányt fel tudják venni. 2012. évtől megváltozott 
ennek a bevételnek összetétele, valamint a mértéke is, korábban 70 % volt az adósságot 
keletkeztető éves kötelezettség felső határa, most pedig 50 %-ra módosult.  
Köszöni a figyelmet röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
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Elmondja, hogy a koncepció készítésekor volt olyan tervezet, mely szerint nem engedtek 
volna működéshiányos költségvetést tervezni. Az államháztartási törvény szerint 2013-tól ez 
így lesz.   
Látható, hogy a központi állami költségvetésbe az elmúlt évben 33 millió forintos ÖNHIKI-s 
keret volt, amelyet további milliárdokkal egészítettek ki, jelenleg a tervezetben 13 milliárd 
forint szerepel. 
A polgármester elmondja, hogy a kötvény kibocsátásból keletkezett likvidtartalékot fel tudják 
használni működésre, de akkor nem lesz fejlesztés. Elképzelhető, hogy a számlavezető bank 
jelezni fog az ÁSZ felé, hogy az önkormányzat a kötvénykibocsátásnál meghatározott 
feltételektől eltér. 
El kell gondolkodni azon, hogyan tudnak működési költségeket csökkenteni. Az eddigi 
tárgyalások során folyamatosan nőtt a működési hiány, valamint a fejlesztési hiány is. 
Megjegyzi, hogy a kötvénykibocsátás a fejlesztési hiányt célozná meg.  
A fejlesztési hiány kezelhető. A működési hitel egy módon kezelhető, amennyiben nem 
ütköznek a hitelfelvételi korlátba, akkor beállítják, mint hitelt és pályáznak rá az ÖNHIKI-s 
pályázaton. Elmondja, hogy a pályázatot az első fordulóra be kell nyújtani, hogy legyen 
elegendő idő arra, hogyan tudnak egyensúlyt teremteni.  
A kiadások lefaragására ötlet még nem érkezett, csak a növelésére.  
A polgármester elmondja, hogy Séllei Zsigmond képviselő készített egy anyagot, melyben 
leírta, hogy milyen fejlesztéseket kellene megvalósítani. A bizottsági ülésen is elhangzott, 
hogy azokkal egyetértenek, de forrást kellene hozzá teremteni. Lehetőség szerint ezekre a 
fejlesztési javaslatokra év közben vissza fognak térni. 
Mindenképpen élni kell a kiadások lefaragásának eszközeivel a végleges költségvetés 
elfogadása előtt.   
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásához kapcsolódóan elmondja, 
hogy az itt számításba vehető bevétel 101.207.000,- Ft, ebből a fejlesztési hitelek törlesztése 
33.000.000,- Ft. A stabilitásról szóló törvény likvid hitelt ír, nem ismeri a működési hitelt. A 
likvidhitel fogalmába azt írja, hogy naptári éven belül visszafizetendő hitel. Ez esetben már 
11,7 millió forinttal mínuszban vannak az előterjesztésben leírtakkal számolva.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere 
részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az ÁMK részéről 2007. évben intézményfenntartó társulást hoztak létre 
takarékoskodási szempontból. Elmondja, hogy az intézményfenntartó társulás meghozta az 
eredményét. Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata a fizetési kötelezettségének 
időben eleget tudott tenni az elmúlt évben. Önkormányzatuknak is takarékoskodni kell, hogy 
Dévaványa Önkormányzata részére időben át tudják adni a pénzeket. Megjegyzi, hogy az 
állami normatívák egyre csökkenőek, a feladatok viszont megmaradtak. 
Költségvetésükbe betervezésre került a gazdálkodási irodavezető által megküldött adatok 
alapján a hozzájárulás összege, amely 8,6  millió forint, ami 2012. év végéig átadásra fog 
kerülni.  
Röviden ennyit kívánt elmondani Ecsegfalva Község polgármestere.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kovács Máriának az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a hétfői bizottsági ülésen a közalkalmazottak széleskörű 
érdeklődése mellett tárgyalta a bizottság a tervezetet. A bizottsági ülésen meghallgatták a 
cafetéria igényt, amivel kiegészítve az előterjesztést elfogadásra javasolják a testület felé.   
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Pap Tibor polgármester – megköszöni bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre képviselő részére.  
Földi Imre képviselő – elmondja, hogy a korábbi költségvetések összeállításakor az 
óvatosság elve volt a jellemző, ami most is.  
Elmondja, hogy az intézményfenntartó társulás mindkét fél részéről korrekt módon működik 
és hatása pozitív.  
A képviselő elmondja, hogy működési hiány minden évben jelentkezett, amit jól tudott 
kezelni a Pénzügyi Bizottsági, illetve a képviselő-testület. 
Elmondja, hogy minden évben felmerül a cafetéria juttatás kérdése, most ezen juttatás mellett 
kardoskodik. Ezen juttatás megítélése egy nemes gesztus lenne a képviselő-testület részéről. 
Elmondja, hogy a költségvetés a februári testületi ülésen kerül elfogadásra. A képviselő nem 
látja vészesnek a helyzetet, az óvatosság elvét kell alkalmazni, preventíven kell dolgozni.   
Köszöni, hogy meghallgatták.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elhangzott, hogy a közalkalmazottak emelt bért kaptak. Elmondja, hogy ez nem 
emelt bér, több éve ugyanazt a bért kapják a dolgozók. Van egy kötelező három éves 
előrelépés, amit megkapnak a dolgozók. Véleménye, amit már egyszer megkapott a dolgozó, 
ahhoz ne nyúljanak hozzá, tehát a cafetéria maradjon meg.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az átsorolások megtörténtek. A fedezetet kell 
előteremteni. Elmondja, hogy több dolgozónál példaként elmondja, hogy a fürdőnél egy 
dolgozó kivételével mindenkinek meg kellett adni a 14.000,- Ft kompenzációt a jogszabályból 
eredődően, ami nem jelenti azt, hogy a dolgozó magasabb bért kap.  
A polgármester elmondja, arra kellene rámutatni, hogy ezt a kiadást miből fizessék ki. A 
fedezet megteremtésére adhatnak el földet, vehetnek fel hitelt. 
A polgármester szükségesnek látja továbbra is, hogy a költségvetési egyeztető munkacsoport 
tovább folytassa a munkát a végső költségvetés összeállításáig.  
A polgármester javasolja, hogy ezt a témát zárják le.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezetét első olvasatban, 
valamint megbízza a Pénzügyi Bizottságot és a Költségvetési Egyeztető Munkacsoportot, 
hogy a hivatal szakembereivel közösen ismételten tekintse át a költségvetés bevételi és 
kiadási oldalát és folytasson tárgyalásokat az önkormányzati intézmények vezetőivel kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 13/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének tervezetét első olvasatban elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő 
Bizottságot és a Költségvetési Egyeztető Munkacsoportot, hogy a hivatal 
szakembereivel közösen ismételten tekintse át a költségvetés bevételi és kiadási 
oldalát és folytasson egyeztetéseket az önkormányzati intézmények vezetőivel. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a végleges költségvetési 
javaslatot a februári ülésen terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 

Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző – Önkormányzati 
Vagyonkezelő Bizottság elnöke 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 
 
 
 

3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratása időpontjának meghatározása a 2012/2013. 
tanévre vonatkozóan.  
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető készítette, megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 66. § (9) bekezdése és a végrehajtására kiadott a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet az önkormányzat döntési 
jogkörébe utalja az általános iskola első évfolyamára történő beíratások időpontjának 
meghatározását. 
A fenti rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében: 

„A szülő március 1-je és április 30-a között - a községi, városi, fővárosi kerületi, 
megyei jogú városi önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles beíratni 
tanköteles gyermekét (a továbbiakban: tanköteles) a lakóhelye szerint illetékes vagy a 
választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét a határidőt 
megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni." 

Az irodavezető elmondja, hogy Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott Általános Művelődési Központban a 2012/2013. tanévre a tanköteles gyermekek 
első évfolyamra történő beíratásával kapcsolatosan az ÁMK Igazgatónőjével egyeztetve az 
alábbi időpontokat javasolja: 

1. a dévaványai tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beiratkozására 2012. 
március 12. (hétfő) és 2012. március 13. (kedd) napokon 8 00 - 16 00 

2. az ecsegfalvi tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beiratkozására 2012. 
március 13. (kedd) napján 8 

óráig. 

00 -16 00 

3. az intézmény a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a 
határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 

óráig. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 
elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban szereplő 
időpontokkal, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere 
részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – elmondja, hogy képviselő-testületük 
egyetért a beíratás időpontjával.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Kovács Mária polgármesternek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontjával a 
határozati javaslatban leírtak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 14/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Művelődési Központban a 2012/2013. 
tanévre a tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontját az 
alábbiakban határozza meg. 

1. A dévaványai állandó lakos tanköteles gyermekek első évfolyamra történő 
beíratásának időpontja: 

2012. március 12. (hétfő)  8 00 - 16 00 

2012. március 13. (kedd)  8 
óráig és 

00 - 16 00 

2. Az ecsegfalvi állandó lakos tanköteles gyermekek első évfolyamra történő 
beíratásának időpontja: 

óráig 

2012. március 13. (kedd)  8 00 - 16 00 

3. Az intézmény a beíratás idejét és a beíratással kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő 
előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 

óráig. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről 
az ÁMK igazgatója részére.  
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 

Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ igazgatója  
Határidő:  értelem szerint 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely beíratás 
időpontjának meghatározása a 2011/2012. tanévre az ÁMK alapfokú művészetoktatási 
intézményére vonatkozóan.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményegységben a 2012/2013. tanévre a gyermekek beíratásának javasolt időpontja: 

2012. március 12. (hétfő)  800 – 1600 

2012. március 13. (kedd)  8
óráig és 

00 – 1600 

Az intézmény a beíratás idejét és a beíratással kapcsolatos egyéb közlendőit, a határidőt 
megelőzően legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra. 

óráig. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban szereplő 
időpontokkal, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – elmondja, hogy képviselő-testületük 
egyetért a beíratás időpontjával.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Intézményegységében a 2012/2013. tanévre a művészetoktatásra jelentkező 
tanulók beírásának időpontjával a határozati javaslatban leírtak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 15/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa - 
Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Művelődési Központ 
József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Intézményegységében a 2012/2013. tanévre a művészetoktatásra jelentkező tanulók beírását  

2012. március 12.(hétfő)  800 – 1600 

2012. március 13.(kedd)  8
óráig és 

00 – 1600 

 
óráig kell elvégezni. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről 
az ÁMK igazgatója részére.  

 
 

Felelősök:  Pap Tibor polgármester 
Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ igazgatója  
Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár 
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegység vezetője 

Határidő:  értelem szerint 
 

 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely az óvodai 
beíratás időpontjának meghatározása a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az óvodai nevelés, amely a gyermek 
neveléséhez elengedhetetlenül szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. 
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Az óvodai beíratásról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú 
gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 8. § (4) 
bekezdése alapján a házirend egy példányát a szülőknek, tanulóknak a gyermek, a tanuló 
óvodába, iskolába, kollégiumba történő beíratásakor, illetve annak érdemi változása esetén át 
kell adni. 
A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Művelődési 
Központ Óvoda Bölcsőde Intézményegységébe a 2012/2013. nevelési évre történő óvodai 
jelentkezés módjára és az óvodai felvétel időpontjára az alábbi javaslatot teszi: 

1. A 2012. szeptember 30-áig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket 
a 2012/2013. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen 

2012. március 12-én (hétfő)  800-1600

2012. március 13-án (kedd)  8
 óráig, valamint 

00-1600

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai telephelyen. 
 óráig 

2. A 2012. szeptember 30-áig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvi gyermeket a 
2012/2013. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen 

2012. március 13-án (kedd)  800-1600

írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. sz. alatti iskolaépületben. 
 óráig  

3. Az intézmény a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a 
határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- és Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban szereplő 
időpontokkal, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – elmondja, hogy képviselő-testületük 
egyetért a beíratás időpontjával.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános 
Művelődési Központ Óvoda Bölcsőde Intézményegységébe a 2012/2013. nevelési évre 
történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai felvétel időpontjával a határozati javaslatban 
leírtak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 16/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Művelődési Központ Óvoda Bölcsőde 
Intézményegységébe a 2012/2013. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az 
óvodai felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. A 2012. szeptember 30-áig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket 
a 2012/2013. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 
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2012. március 12-én (hétfő)  800-1600

2012. március 13-án (kedd)   8
 óráig valamint 
00-1600

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai telephelyen. 
 óráig 

 
2. A 2012. szeptember 30-áig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvi gyermeket a 

2012/2013. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen, 
2012. március 13-án (kedd)   800-1600

írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. sz. alatti iskola épületében. 
 óráig 

 
Az Általános Művelődési Központ a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb 
közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos 
módon. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről 
az ÁMK igazgatója részére.  

 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 

Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ igazgatója  
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető 

Határidő:  értelem szerint 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely 
döntéshozatal az óvoda nyári zárvatartásáról a (11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek. alapján.) 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 2. § (7) bekezdése értelmében „Az 
óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak 
szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve 
hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés 
nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni 
kell.” 
 Az irodavezető az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység 
vezetőjével 2012. január 11-én telefonon egyeztetett az óvoda 2012. évi nyári zárva tartására 
vonatkozó tervéről.  
Az előző évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy zömmel augusztus hónapra minimálisra 
csökken az óvodába járó gyermekek létszáma, mivel a nagyarányú szabadságolás, nyári 
pihenés erre az időszakra esik, ezért 2012.08.13. - 2012.08.24-ig, vagyis 9 munkanapra 
tervezi az óvoda zárva tartását.  
A tervezet alapján a teljes nyári időszakban az óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése 
az ügyeletet ellátó óvodákban biztosított. 
Az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Tagintézményének nyári zárva 
tartásával kapcsolatosan Fülöp Erzsébet óvónő felmérést végzett az ecsegfalvi szülők körében 
a júliusi óvoda zárva tartásával kapcsolatosan. A 28 gyermek szüleiből 4 gyermek szülei 
jelezték, hogy igénylik a júliusi nyitva tartást.  
Az irodavezető elmondja, hogy Ecsegfalván minden évben júliusban tartott zárva a 
tagintézmény, mivel ebben a hónapban tartott zárva a napközi konyhájuk is, mivel ebben az 
időszakban nem volt megoldott a gyermekek étkeztetése. Kovács Mária Ecsegfalva 
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polgármestere tájékoztatta, hogy az idei évben nem lesz ilyen hosszú ideig zárva a napközi 
konyhájuk, így szeretnék, ha nyáron is nyitva lenne az óvoda, hiszen van rá igény. Az 
irodavezető Dévaványaval egyező időpontban javasolta az ecsegfalvi óvoda zárva tartását.  
Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetőnek az elmondottakat.   
Megadja a szót Kovács Mária polgármester részére. 
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – elmondja, hogy a hétfői testületi ülésükön 
javasolta a képviselő-testületnek, hogy a dévaványai modellhez alkalmazkodjanak 2012. 
augusztus 13-tól, augusztus 24-ig tartson zárva az ecsegfalvi tagintézmény is.  
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető értesítette arról, hogy ez esetben az 
ecsegfalvi óvónők szabadságának kiadás gondot fog okozni. Az elmondottak miatt abban 
egyeztek meg, hogy augusztus 1-től, augusztus 24-ig tart zárva az ecsegfalvi óvoda, amivel 
biztosítottá válik a dolgozók szabadságának a kiadása, valamint június és július hónapban is 
csökkentett nyitva tartást kell alkalmazni ahhoz, hogy a szabadságok kiadásra kerüljenek.  
A polgármester elmondja még, hogy az óvoda intézményegység vezetője felajánlotta, hogy 
igény esetén a szünet ideje alatt az ecsegfalvi gyermekeket fogadják a dévaványai óvodában.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kovács Máriának az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért az elmondottak alapján az óvoda zárva 
tartásának időpontjával, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a 
nyári zárva tartás időpontjával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
17/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ 
Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a nyári zárva tartás időpontját az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
1. az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegysége dévaványai 

telephelyei nyári zárva tartásának időpontja: 2012. augusztus 13. - 2012. augusztus 24-
ig tart. 

 
2. az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegysége Ecsegfalvi 

Óvoda tagintézménye nyári zárva tartásának időpontja: 2012. augusztus 1. - 2012. 
augusztus 24-ig tart. 

 
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva 
tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket. 

 
Felelős:  Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 

Disóné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető 
Határidő: 2012. február 15. 
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése értelmében a 
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet 
idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának 
megszervezéséről. 
Az irodavezető az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység 
vezetőjével 2012. január 11-én telefonon egyeztetett a bölcsőde 2012. évi nyári nyitvatartási 
rendjére vonatkozó tervéről.  
Az előző évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy zömmel a tanítási év nyári szünetére 
minimálisra csökken a bölcsődébe járó gyermekek létszáma, ezért a bölcsőde nyári nyitva 
tartására a javaslata a következő 2012.06.18. - 2012.08.10-ig, munkanapokon 600 – 1730

Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
-ig.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban szereplő 
időpontokkal, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 
Intézményegységében a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét 2012.06.18. - 2012.08.10-ig, 
munkanapokon 600 – 1730

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

-ig határozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

 
Határozat: 

 18/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a bölcsőde nyári nyitvatartási 
rendjét 2012.06.18. - 2012.08.10-ig, munkanapokon 600 – 1730

 
-ig határozza meg. 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde nyári nyitva 
tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 
 
Felelős:  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 

Disóné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető 
Határidő:  2012. február 15. 

 
 
 
7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester elmondja, hogy az első bejelentés a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az előterjesztést készítő Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
részére.  
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Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a képviselő-testület a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét 2011. augusztus 30-án 
megtartott ülésén alkotta meg és 2011. szeptember 29-én megtartott ülésén módosította. 
A helyi rendelet megalkotását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény január 1-jével hatályba lépő módosítások eredményezik.  
A normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultsági feltételként meghatározott 
jövedelmi értékhatár mértéke 2011. szeptemberétől az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
250 %-ára emelkedett, az érintettek jelentős része normatív lakásfenntartási támogatásban 
részesül. A jelenleg hatályba lépett módosítás megszünteti a helyi lakásfenntartási támogatás 
nyújtására lehetőséget biztosító törvényi felhatalmazást. Továbbá a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet kiegészítésre került a normatív 
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó kérelem formanyomtatvánnyal, így ezen ellátási 
formát és a hozzá kapcsolódó kérelem nyomtatványt a helyi rendelet tervezetből törölte. Az 
ellátásban részesülők együttműködési kötelezettségének erősítése érdekében a lakásfenntartási 
támogatás esetében is felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a jogosultság 
megállapítását, illetve a támogatás folyósítását a lakókörnyezet rendezettségének 
biztosításához kösse. Az előterjesztéshez mellékelt rendelet tervezetben „A” alternatívaként 
szabályozásra kerül a kötelezettség, „B” alternatívaként nem kerül meghatározásra 
jogosultsági feltételként. A Képviselő-testület előtt ezen kötelezés már nem ismeretlen, hiszen 
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításánál, illetve felülvizsgálatánál már 
szabályozta, de itt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ezen rendelkezés alapján 363 db 
környezettanulmány készült és egyetlen esetben sem kellett írásban felszólítani a kérelmezőt 
lakókörnyezetének rendbetételére. Jelenleg lakásfenntartási támogatásra 618 háztartás 
jogosult - melynek száma folyamatosan nő -, ahol környezettanulmányt kellene készíteni 
abban az esetben, ha jogosultsági feltétel a lakókörnyezet rendezettsége. Ami a mindennapi 
munka mellett már megoldhatatlan feladat a jelenlegi létszámmal. A környezettanulmány 
készítése önmagában is időigényes eljárás. Nem beszélve arról, hogy a lakásfenntartási 
támogatást igénylők jó része dolgozik, így szinte biztos, hogy többször is fel kellene keresni 
1-1 kérelmezőt az eredményes környezettanulmány elkészítése érdekében. Eddigi tapasztalat 
is azt mutatja, hogy több alkalommal is fel kellett keresni 1-1 kérelmezőt. Törlésre került 
továbbá a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköréből a lakásfenntartási támogatás 
megállapítás megállapítása, mivel az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből a 
jegyző hatáskörébe utalja a törvény. 
Az irodavezető az önkormányzati rendelet tervezetet az elmondottakra figyelemmel készítette 
el. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót Kiss Károly részére. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a tervezetet átbeszélte. 
A bizottság a tervezetben szereplő „B” alternatívát javasolja a testület felé elfogadásra. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért a „B” alternatíva 
szerint. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen javaslatként vetődött fel, hogy a Szociális Földprogram keretében 300-500 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  

 nagyságú földterületek kerüljenek kiosztásra az arra rászorulók, illetve azt igénylők 
részére annak érdekében, hogy konyhakerti növényeket tudjanak termeszteni. A bizottság 
javasolja a Jéggyár úton lévő földterület egy részét erre a célra kijelölni. Ezen tevékenység 
tekintetében a Nagycsaládosok Egyesülete jó példát mutatott.  

Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy ez esetben a rendelet szociális 
földprogramra vonatkozó részét módosítani szükséges. Elmondja, hogy ebbe a részbe bele 
kell írni a vagyonvizsgálatra vonatkozó részt, mivel a szociális rendelet ilyen esetekben a 
vagyonvizsgálatot előírja. Jelen rendeletben ezt a szabályozást nem tették meg.  
A jelenlegi szabályozásban úgy szerepel, hogy személyenként maximum 2 hektár, 
családonként maximum 3 hektár földterület adható. Javasolja, hogy ezek kerüljenek 
csökkentésre.  
Az irodavezető elmondja, hogy a tervezet 22. § (4) bekezdésében olvasható, hogy „A 
Szociális Földprogram növénytermesztési költségei önkormányzati forrásokból 
megelőlegezésre kerülnek, amely az év végi bevételekből kerülnek elszámolásra.” 
Az irodavezető ezt is átgondolásra javasolja, hiszen ezt több munkafolyamatnál is alkalmazni 
kell pl. vetőmagvásárlás, műtrágyázás, földmegmunkálás, tehát több munkafolyamatot 
magába foglal. A mai nap folyamán tárgyalták az önkormányzat 2012. évi költségvetés 
tervezetét, ami forráshiányos. Az elmondottak a hiányt még növelnék. Véleménye szerint meg 
kellene határozni, hogy mely munkafolyamatokra előlegezik meg a forrást.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – véleménye szerint a szándék nemes és érthető. Elmondja, hogy 
korábban a környezettanulmánynak az volt az oka, hogy a lakos a saját ingatlanán lévő kertet 
sem tartja rendbe. Az elmondottak miatt a két dolgot nem tartja egymással kompatibilisnek. 
Véleménye szerint, ha a házkörül lévő kiskertet a lakos megműveli, meg tudja termelni a 
szükséges konyhakerti növényeket. Az elmúlt húsz év tapasztalatai azt mutatják, hogy több 
esetben fel kell szólítani az ingatlantulajdonost, hogy lakókörnyezetét gyommentesítse, 
kaszálja le.  
Kérdése, hogy ilyen jellegű igény merült fel a lakosok részéről? 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
javaslatokat más települések példáiból meríti. Meglátása szerint az úgynevezett 
„veteményföldekre” van igény. Már szólt arról, hogy a Nagycsaládosok Egyesülete ezen 
területen jó példát mutatott.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre programirányító, képviselő – elmondja, hogy a szántóföldi területek többsége 
agrárkörnyezet-gazdálkodási célprogramba be van vonva. Elmondja, hogy az említett Jéggyár 
úti terület a startminta programban, szociális földprogram címén benyújtott és már elbírált 
pályázat alatt van, amivel el kell számolni. A programokban részvevő területek tekintetében a 
kritériumokat teljesíteni kell, úgy kell hasznosítani azokat, ahogyan azt a pályázatban 
megjelölték.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselő részére.  
Kanó József képviselő – javasolja, hogy a Kiss Károly bizottsági elnök által elmondott 
javaslatot ne vessék el, az kerüljön kidolgozásra és a következő testületi ülésen 
foglalkozzanak újból a témával. A mai ülésen alkossák meg a rendeletet az elhangzott 
bizottsági javaslatok alapján.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó József képviselőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
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Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – a bizottsági felvetéssel egyetért, de javasolja, hogy az igények is kerüljenek 
felmérésre.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a bizottságok a rendelet megalkotását javasolják a 
testület felé a „B” alternatíva szerint. Elhangzott az is, hogy a bizottság elnökének az 
úgynevezett „veteményfölddel” kapcsolatos javaslata kerüljön kidolgozásra, az igények 
legyenek felmérve és azt követően kerüljön a testület elé. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki szólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletét 
 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Balogh Csilla jegyző 
terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Balogh Csilla jegyző – elmondja, hogy a képviselő-testület 2011. december 8-ai ülésén 
alkotott rendeletet a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely 2012. 
január hónapra a Tappe Kft. által alkalmazott korábbi díjakat határozta meg. 
A rendelet 2. §-ában számelírás történt: 
„E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és 2011. február 1-én hatályát veszíti.” 
A szövegrész helyesen: 
„E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és 2012. február 1-én hatályát veszíti.” 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet módosításával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
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 módosításáról szóló 
32/2011.(XII.9.) önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
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Dévaványa Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

3/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletét 
 

a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
 igénybevételéről szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

32/2011.(XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő előterjesztést Gyuricza Máté műszaki 
ügyintéző készítette, amely a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosításával, a kompenzációs díj megállapításával 
kapcsolatos. Erről már érintőlegesen szóltak, amikor a költségvetés tervezetét tárgyalták.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté műszaki ügyintéző részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – röviden szól arról, hogy miért szükséges a rendelet 
módosítása.  
Elmondja, hogy a január 12-én tartott rendkívüli ülésen megalkotásra került a települési 
szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2012.(I.13.) önkormányzati 
rendelet. 
Meghatározásra kerültek a díjtételek, amelyek a lakosság részére ingyenesek, a vállalkozók 
részére pedig meg lett határozva a fizetendő összeg.  
Az ügyintéző elmondja, hogy az Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 
szóló 2011. évi CCI. törvény 196. §-a érdemben módosítja a Hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 11. §-át, a rendelkezést az Országgyűlés 2011. december 30-án 
tartott ülésén fogadta el. A törvény kihirdetett rendelkezése megjelent a Magyar Közlöny 
2011. évi 165. számában, amelyet a hivatal 2012. január 17-én kapott meg. 
A műszaki ügyintéző elmondja, hogy a törvény kimondja, hogy „A hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési 
önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” 
A képviselő-testület által megállapított díjtételeket igazítani kellett a tavalyi évi díjtételekhez, 
így a rendelet módosítása vált szükségessé. A díjtételek között keletkezik egy különbözet, 
amit az önkormányzatnak a közszolgáltató részére meg kell téríteni, a 64/2008.(III.28.) 
Kormány rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  
A kompenzációs díjak az elmondottaknak megfelelően kerültek kiszámításra.  
A kompenzáció számítás részletes kalkulációját a Gyomaközszolg Kft. készítette.  
A közszolgáltató előzetes kalkulációja szerint a 2012-es évre tervezett/fizetendő kompenzáció 
összege 2.135.669,- Ft + ÁFA. 
Dönteni kell abban, hogy ezen kompenzációs összeget a képviselő-testület biztosítsa. 
Elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft. részére az anyag megküldésre került, amelyet a 
szolgáltatás biztosítása szempontjából jónak tartanak. A korábbi egyeztetések és a Tappe Kft. 
által írásos dokumentummal alátámasztott lakosság részére átadott hulladékedényzet lista 
alapján a háztartások számának 2012. évi állományát 3.000 + 50 db-ban javasolják 
meghatározni. Az edényzet megoszlását tételesen felsorolták.  
A Gyomaközszolg Kft. által küldött levél a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.  
Az ügyintéző röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
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A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság ülésén részletesen foglalkozott a témával. 
A bizottság a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági vélemény ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

4/2012.(I.27.) 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 polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki 
irodavezető terjesztette a testület elé, amelynek tárgya: Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 25/2008.(XI.28.) önkormányzati 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése. 
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az Országgyűlés a víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti 
víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az 
ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a fogyasztóvédelem széles körű 
érvényesülését szolgáló víziközmű-szolgáltatási feltételek biztosítása, valamint a mindezek 
megvalósítását biztosító, az objektív, átlátható és egyenlő bánásmód követelményének 
megfelelő szabályozás kialakítása érdekében megalkotta a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvényt. 
A törvény számos olyan rendelkezései 2012. január 1-jétől hatályba léptek, amelyekről 
önkormányzat az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 25/2008.(XI.28.) és az azt módosító 
27/2011.(XI.25.) önkormányzati rendeleteiben szabályozott. Többek között a törvény II. 
fejezete a víziközművekkel kapcsolatos feladat és hatáskörökről rendelkezik. Kimondja, hogy 
e törvényben meghatározott feladatokat a Magyar Energia Hivatal látja el. Ebből adódóan 
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szükségessé vált az önkormányzati rendelet azon rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, 
amelyeknél megszűnt feladat és hatáskör a törvény erejénél fogva. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 25/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

5/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletét 
 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról  
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 25/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy 
ismertesse a következő bejelentést.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a képviselő-testület a 297/2010.(VI.24.) 
Kt. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Környezeti és Energia Operatív 
Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítása (KEOP-2009-
5.3.0/B) kódszámú pályázati felhívásra, melynek keretében a Könyves K., Kossuth L., Hajós, 
Eötvös J. u. óvoda, Szeghalmi, Körösladányi úti iskola és Könyvtár épületeinek 
energiahatékonyságának javítását célozza meg. Dévaványa Város Önkormányzata 2011. 
május 4-én értesítést kapott az Energia Központ Nonprofit Kft-től, hogy a fenti cél 
megvalósítására 97.686.000,- Ft támogatásban részesült.  
Az önkormányzat a Szeghalmi u. 12. sz. alatti iskola vonatkozásában további 19.424.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert a 7/2011.(III.09.) BM rendelet felhívásra benyújtott 
pályázat keretében. Az érintett beruházások kapcsán a kivitelezéshez - melyhez a kivitelezők 
kiválasztásra kerültek - szükséges a műszaki ellenőrzés biztosítása, PR és könyvvizsgálat 
ellátása. Ezen feladatok elvégzésére vonatkozóan helyi beszerzési eljárás keretében három 
cégtől kértek árajánlatot. A megadott határidőig, azaz 2012. január 20-án 9.00 óráig három 
cég megküldte árajánlatát a következő tartalommal: 
 
1.  TRISIUS Kft.  

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.  
 Műszaki ellenőrzés:      2.480.000 Ft + Áfa = 3.149.600 
 Műszaki ellenőrzés BM-es pályázat      600.000 Ft + Áfa =    762.000 

PR:           850.000 Ft + Áfa = 1.079.500  
 Könyvvizsgálat:         450.000 Ft + Áfa =    571.500  
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Ajánlati ár összesen:             4.380.000 Ft + Áfa = 5.562.500  
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött támogatási, illetve a kivitelezővel 
szerződésekhez. 
 

2.  Békés Mérnök Kft.  
5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.  

 Műszaki ellenőrzés:      2.350.000 Ft + Áfa = 2.984.500 
 Műszaki ellenőrzés BM-es pályázat      550.000 Ft + Áfa =    698.500 

PR:           750.000 Ft + Áfa =    952.500  
 Könyvvizsgálat:         400.000 Ft + Áfa =    508.000 

Ajánlati ár összesen:             4.050.000 Ft + Áfa = 5.143.500  
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött támogatási, illetve a kivitelezővel 
szerződésekhez. 
 

3.  Körös-Road Kft.  
5650 Mezőberény Petőfi S. u. 5.  

 Műszaki ellenőrzés:      2.500.000 Ft + Áfa = 3.175.000 
 Műszaki ellenőrzés BM-es pályázat      600.000 Ft + Áfa =    762.500 

PR:           900.000 Ft + Áfa = 1.143.000  
 Könyvvizsgálat:         500.000 Ft + Áfa =    635.000 

Ajánlati ár összesen:             4.500.000 Ft + Áfa = 5.715.000  
Teljesítési határidő: Igazodnak a megkötött támogatási, illetve a kivitelezővel 
szerződésekhez. 

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság ülésén ezen előterjesztést is megvitatta.  
A bizottság javaslata, hogy a beruházások kapcsán ellátandó műszaki ellenőrzés, PR és 
könyvvizsgálati feladatok ellátásával kapcsolatosan beérkezett ajánlatok közül a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés Mérnök Kft. 5.143.500,- Ft bruttó áras ajánlatát 
hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés Mérnök Kft. 5.143.500,- Ft 
bruttó áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 19/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezeti és 
Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítása KEOP-2009-5.3.0/B pályázati kiírásra és a 7/2011.(III.09.) BM 
rendelet felhívásra benyújtott és támogatásban részesített beruházások kapcsán 
ellátandó műszaki ellenőrzés, PR és könyvvizsgálati feladatok ellátására 
vonatkozóan – helyi beszerzési ajánlatkérés során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő  
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Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba Pásztor u. 34.) 5.143.500,- Ft bruttó áras 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.  
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  2012. január 30.   

 
 
Pap Tibor polgármester – a következő bejelentés ismertetésére megadja a szót Feke László 
műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az önkormányzat a képviselő-testület a 
355/2011. (IX.29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az Új Széchenyi 
Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-3.1.1/A-11 kódszámú 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” című pályázati 
felhívásra. A pályázat keretében lehetőség van az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtő 
utak korszerűsítésére, felújítására, megerősítésére. Az utak tervezésére vonatkozóan a 
Képviselő-testület a 356/2011.(IX.29.) Kt. határozatával az Agilitás Mérnöki Tervező és 
Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba, Kisrét u. 5.) ajánlata mellett döntött.   
Az önkormányzat a jelen beruházás megvalósítása által a Kossuth u., Bánomkert u.- 
Szérűskert u. (Szeghalmi u. – Hajós u.) felújítását és a Deák F. u. (Eötvös u. – Bánomkert u.) 
korszerűsítését célozza meg.  
A projekt keretében az elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 
250 millió forint. A megvalósítandó projekthez minimálisan az elszámolható költség 10 %-
ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani. A projektek benyújtására 2012. január 
30-ig van lehetőség.  
Az elkészült tervek, illetve a költségbecslések elkészültét követően megállapítható, hogy a 
beruházás teljes költsége 81.384.120,- Ft. A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke 
90 %, azaz 73.245.708,- Ft. A beruházás megvalósítása érdekében szükséges önerő összege 
8.138.412,- Ft.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottsági ülésen az előterjesztés kapcsán vita alakult ki, hogy mely 
utak felújítására legyen benyújtva a pályázat. Feke László irodavezető elmondta, hogy miért 
az előterjesztésben szereplő utcák lettek megjelölve. A bizottság a pályázat benyújtásával 
egyetért 7 igen szavazattal és 1 nem szavazat mellett.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – röviden szól az úthibákról. A képviselő elmondja, hogy a 
Batthyányi út állapota nagyon rossz, amelybe több utca torkollik. Nem érti, hogy ez az utca 
miért maradt ki a pályázatból, véleménye szerint kielégítené a gyűjtőút fogalmát.  
Feke László műszaki irodavezető – a képviselő felvetésére elmondja, hogy a jelenleg 
érvényben lévő település rendezési terv és a helyi építési szabályzat előkészítése és 
megalkotása 2-2,5 évet vett igénybe. A tervezés során a tervezőnek a szakmai szabályokat 
figyelembe kell venni, meg van határozva az, hogy mely utak felelnek meg gyűjtőút 
fogalmának. A Batthyányi út a rendezési terv szerint nem gyűjtőút.    
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a rendezési terv felülvizsgálata el fog kezdődni, 
lesz lehetőség ennek a kérdésnek az újra tárgyalására.  
A polgármester elmondja, hogy a pályázatot alá kell támasztani tervlappal és érvényes 
rendezési tervvel. Az elmúlt években a többi gyűjtőút fel lett újítva, az előterjesztésben 
felsoroltak kivételével. A pályázati kiírás most ezek rendbetételére ad lehetőséget.   
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 20/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-3.1.1/A-11 kódszámú 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” című pályázati felhívásra 
„Belterületi úthálózat fejlesztés Dévaványán” címmel.  
A pályázat keretében a Dévaványa belterületén lévő Kossuth u., Bánomkert u - Szérűskert u. 
(Szeghalmi u. – Hajós u. közötti szakasz) felújítása és a Deák F. u. (Eötvös u. – Bánomkert u. 
közötti szakasz) korszerűsítése  valósul meg.  
 
A projekt összköltsége és egyben elszámolható költsége bruttó 81.384.120,- Ft, melyhez a 
szükséges saját erőt, azaz a 8.138.412,- Ft-ot a képviselő-testület a 2013. évi költségvetés 
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  
          Adatok: Ft-ban 

Megnevezés Összeg Projekt összköltség %-ában 
Igényelt támogatás 73.245.708,- 90 % 
Saját erő 8.138.412,- 10 % 
Projekt összköltség 81.384.120,- 100 % 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő 
benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a pályázat benyújtására – 2012. január 30.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén a műszaki iroda 
terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy Dévaványa város rendezési tervének 
felülvizsgálatára a 2012. január 12-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttek 
szerint a Képviselő-testület által meghatározott három cégtől kértek 2012. január 17-én 
árajánlatot. 
A rendezési terv felülvizsgálata tárgyában - a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
figyelembevételével a helyi beszerzési eljárásra - a megadott határidőig 2012. január 19. 1600 
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óráig a felkért vállalkozások közül mindhárom cég megküldte árajánlatát a következő 
tartalommal: 
 

1. Tér és Terület Kft. – 5700 Gyula, Hajnal u. 25/2. 
Tervezési díj:  7. 900. 000,- Ft + Áfa 
A tervezési díjra vonatkozó részletfizetési kedvezmények: 

• Szerződéskötéskor: 10 % 
• Előzetes környezeti vizsgálati tervdokumentáció átadásakor: 30 % 
• Tervtanácsi dokumentáció átadásakor: 30 % 
• Államigazgatási egyeztetés lezárása és a lakossági és a végleges állam 
• főépítészi véleményezésre alkalmas tervdokumentáció átadásakor:20 % 
• Végleges jóváhagyáshoz szükséges főépítészi vélemény kézhezvételekor: 10 % 

Egyéb önkormányzatot terhelő költségek: 3. 900. 000,- Ft + Áfa 
Teljesítési határidő: 2013. október 1. 
 

2. Szász Terv Mérnökiroda Kft. – 5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/a. 
Tervezési díj:  7. 950. 000,- Ft + Áfa 
Egyéb önkormányzatot terhelő költségek: 4. 000. 000,- Ft + Áfa 
Teljesítési határidő: 2013. október 1. 

 
3. Novodomszki és Társa Bt. – 5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2. 

Tervezési díj:  7. 980. 000,- Ft + Áfa 
A vállalási összeget 4 résszámla és egy végszámla benyújtása útján szeretnénk 
érvényesíteni. A fizetés tervezett ütemezése az alábbiak szerint alakulna: 

• részszámla szerződéskötéskor  1.200.000,- Ft+ÁFA 
• részszámla környezeti vizsgálat elkészültekor  3.200.000,- Ft+ÁFA 
• részszámla tervtanácsi anyag elkészültekor  2.300.000,- Ft+ÁFA 
• részszámla közzétételre kész dokumentáció átadásakor  800.000,- Ft+ÁFA 
• végszámla a főépítészi jóváhagyó vélemény kézhezvételekor 480.000,- 

Ft+ÁFA 
Egyéb önkormányzatot terhelő költségek: 4. 000. 000,- Ft + Áfa 

 
Az ajánlatokban szereplő egyéb költségek a térképbeszerzés, egyéb adatszolgáltatási díjak és 
a dokumentálás költségeit tartalmazzák. Ezen költségek becsléssel kerültek megállapításra és 
csak azok felmerülésekor a tényleges mértéknek megfelelően fizetendők. A tervezés során 
minimum 12 példány papír alapú tervdokumentációt szükséges színes kivitelben előállítani. 
Ez esetben 1 példánynál 60 m2

Az irodavezető elmondja, hogy a költség az önkormányzat 2012-es és a 2013-as 
költségvetését terheli.  

-t meghaladó színes tervdokumentáció előállítását jelenti. 

Az irodavezető röviden ennyiben kívánata ismertetni az előterjesztésben foglaltakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezetének készítésekor erre vonatkozóan 
5.000.000,- Ft-al számoltak.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság javasolja a Tér és Terület Kft. 7.900.000,- Ft + Áfa, azaz 
bruttó 10.033.000,- Ft áras ajánlatát, mint legalacsonyabb ajánlatot kihirdetni nyertesnek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Tér és Terület Kft. 7.900.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 10.033.000,- 
Ft áras ajánlatát, mint legalacsonyabb ajánlatot hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 21/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa 
város rendezési tervének felülvizsgálatára vonatkozóan – helyi beszerzési 
ajánlatkérés során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő  Tér és Terület Kft. (5700 
Gyula, Hajnal u. 25/2.) 7.900.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 10.033.000,- Ft áras 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével. 
 
Felelősök: Pap Tibor  polgármester 
   Feke László műszaki irodavezető  
Határidő: folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselő-testület a 432/2011.(XI.24.) Kt. 
határozatával a Ladányi Mihály u. 4. szám alatti  szociális bérlakásra pályázatot írt ki. A 
pályázati felhívás a Dévaványai Hírlap XXII. évfolyam 12. számában megjelent. A beadási 
határidőn belül pályázat nem érkezett, ezért a szociális bérlakás állomány kihasználása 
érdekében javasolja a pályázati hirdetmény újbóli megjelentetését.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság szintén egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a pályázati hirdetmény megjelentetése mellett dönt a 
következő határozattal:  
 

Határozat: 
 22/2012.(I.26.) 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 
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Hírlap 2012. február 6-án megjelenő számában az alábbi pályázati felhívást teszi 
közzé: 

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, amennyiben 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: 2012.02.20. 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. 
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 

Gyányi Irén szociális ügyintéző  
Határidő:  értelem szerint 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés Burainé Murányi 
Magdolnától a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény igazgatójától érkezett.  
A polgármester 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 A, komponensére: Oktató múzeum és levéltár. 
A pályázat előkészítése során, egyeztetve a pályázatkezelővel olyan állásfoglalást kaptak, 
hogy a múzeum esetében csak akkor lehet érvényes a pályázat, amennyiben Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat nyújtja be a pályázatot, 
valamint nyertes pályázat esetén fenntartói nyilatkozatot tesz a projekt idejére. Vállalja, hogy 
nyertes pályázat esetén, a támogatási szerződés szerint működteti az oktató termet. 
A polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben is benyújtásra került a pályázat, de akkor 
nem volt sikeres.  
A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os, saját forrást nem igényel. 
A projekt várható összköltsége 8.000.000,- Ft, melyet elsősorban vizuális és 
számítástechnikai fejlesztésre fordítanak, illetve ezek megvalósításával összefüggő 
költségekre. 
Beadási határidő: 2012. január 3-tól 2012. március 30-ig. 
A polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen a pályázat benyújtásával kapcsolatban vita 
alakult ki. Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére, hogy az ülésen 
elhangzottakat ismertesse a jelenlévőkkel. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottsági ülésen e témában vita alakult ki.  
Az ülésen jelenlévő bizottsági tagok közül 2 fő támogatta a pályázat benyújtását, 2 fő pedig 
nem támogatta. A vita abból eredt, hogy sikeres pályázat esetén 5 éves kötelezettséget kell 
vállalni a működtetésre. A bizottság egyébként a kezdeményezést hasznosnak, jónak tartja. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a pályázatot március 30-ig lehet benyújtani, a megvalósítás sikeres pályázat 
esetén 2013-ban indulna. A projekt befejezését követően öt évig fenn kell tartani, amely 
időpont 2018. év vége. Az jó dolog, hogy a pályázathoz önerő nem szükséges, de kérdés az, 
hogy a fenntartás költségeit a majdani képviselő-testület tudja-e biztosítani. A 2013. január 1-
től rendelkezésre álló forrásokat nem ismerik.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – a vita abból eredt, hogy nem kötelezően ellátandó feladatról van 
szó. Mérlegelni kell azt, ha kevesebb lesz a forrás, hogy mely intézményt fogják működtetni 
pl. a bölcsődét, vagy a múzeumot. Elmondja, ha felvállalják öt évre a kötelezettséget 
elképzelhető az, hogy a bölcsődét kell bezárni, a múzeum meg működik tovább. Jó dolog a 
fejlesztés, amire mindig törekszenek, de nem látják a jövőt.     
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselő részére.  
Séllei Zsigmond képviselő – elmondja, hogy ő a pályázat benyújtása mellett van.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – javasolja, hogy hallgassák meg az intézményvezetőt.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére.  
Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője – 
elmondja, hogy a decemberi testületi ülésen a képviselő-testület támogatta a pályázat 
benyújtását. Elmondja, hogy a múzeumban lévő anyag Dévaványa lakosságáé. A múzeum 
megvalósításához nemcsak az önkormányzat nyújtott anyagi segítséget, hanem vállalkozások 
is. Be kell látni, hogy vizuális és számítástechnikai fejlesztésre szükség van. Az 
elhangzottakból úgy érzi, hogy felmerült az a tény, hogy a múzeum egyáltalán megmarad-e.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
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Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy nem a múzeum bezárásáról van szó. 
Azon kellene elgondolkodni, hogy más fenntartásban kellene működtetni, fenntarthatja pl. egy 
alapítvány is. Elmondja, ha időközben más fenntartásba kerül a múzeum akkor, már a 
kiírásban foglaltaknak nem felel meg. Megjegyzi, hogy a pályázatok kritériumainak betartását 
szigorúan ellenőrzi a kiíró, egyéb esetben az elnyert támogatási összeget vissza kell fizetni 
kamataival együtt.  
Pap Tibor polgármester – elhangzott, hogy nem kötelezően ellátandó feladatról van szó. 
Elmondja, hogy sok olyan feladat van még, ami nem kötelező, kérdéses, hogy tudják-e 
azokhoz biztosítani a forrást. Felmerülhet az a megoldás, hogy a fenntartásban együtt kell 
működni civilszervezetekkel. 
Elmondja, hogy a pályázat lehet sikeres, azt követően gondolkodhat a képviselő-testület azon, 
hogyan tudja a fenntartást 5 évig biztosítani, vagy más fenntartónak átadni az intézményt. 
Egyéb esetben a támogatás összegét kamataival együtt vissza kell fizetni az 
önkormányzatnak.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – véleménye, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra, sikeres pályázat 
esetén ráérnek gondolkodni a jövőn, nagyon messze van még a 2018-as év.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság is foglalkozott ülésén a témával. A bizottság egyhangúlag 
támogatja a pályázat benyújtását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat.   
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 23/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem nyújt be 
pályázatot 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. 

 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  -  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén Burainé Murányi 
Magdolnától érkezett, amely a Dévaványai Hírlap terjesztési árának és hirdetési díjainak 
emelésével kapcsolatos.  
A polgármester elmondja, hogy 2012. január 17-én a Költségvetési Egyeztetési Munkacsoport 
úgy határozott, hogy javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Dévaványai Hírlap árát és 
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hirdetési díjait emelni szükséges, annak érdekében, hogy az Önkormányzat által 
megjelentetett újság kiadás és bevétel tekintetében egyensúlyban legyen.  
Jelenleg az újság ára 130,- Ft/db.  
Javasolták, hogy a Dévaványai Hírlap árát 150,- Ft-ra emelje a Képviselő-testület 2012. 
februártól, mivel a környező települések újságai lényegesen többe kerülnek.  
Javasolták továbbá, hogy a hirdetések díjai az alábbiak szerint alakuljanak szintén 2012. 
februárjától: 

1 oldal  20.000,- Ft, 
1/2 oldal  10.000,- Ft, 
1/4 oldalt  5.000,- Ft, 
1/8 oldalt  2.500,- Ft, 
1/16 oldalt  1.250,- Ft, 
1/32 oldalt  650,- Ft. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság egyetért a Dévaványai Hírlap árának 150,- Ft-ra történő 
emelésével 2012. február 1-jétől. Elmondja, hogy 7 bizottsági tag támogatta a hírlap árának 
emelését, 1 bizottsági tag nem támogatta.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági vélemény ismertetését. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – a bizottság egyhangúlag egyetért a Dévaványai Hírlap árának emelésével.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Hírlap ára 2012. február 1-től 150,- Ft/db legyen kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 24/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Hírlap eladási 
árát 2012. február 1-jétől 150,- Ft/db összegben határozza meg. 
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester  

Burainé Murányi Magdolna a Dévaványai Hírlap felelős 
szerkesztője 

Határidő:  2012. február 1-től  
 
 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság egyetért az előterjesztésben szereplő hirdetési díjakkal, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – a bizottság egyhangúlag egyetért az előterjesztésben szereplő hirdetési díjakkal.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Hírlapban a hirdetések díjai az alábbiak szerint 
alakuljanak 2012. február 1-től: 

1 oldal  20.000,- Ft, 
1/2 oldal  10.000,- Ft, 
1/4 oldalt  5.000,- Ft, 
1/8 oldalt  2.500,- Ft, 
1/16 oldalt  1.250,- Ft, 
1/32 oldalt 650,- Ft kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

 25/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 1-jétől a Dévaványai 
Hírlap hirdetési díjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1 oldal  20.000,- Ft, 
1/2 oldal  10.000,- Ft, 
1/4 oldalt  5.000,- Ft, 
1/8 oldalt  2.500,- Ft, 
1/16 oldalt  1.250,- Ft, 
1/32 oldalt  650,- Ft. 

 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester  

Burainé Murányi Magdolna a Dévaványai Hírlap felelős szerkesztője 
Határidő:  2012. február 1-től 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Gyuricza Máté műszaki 
ügyintéző terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté részére.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a Strandfürdő üzemeltetését érintően ez 
évben egyes engedélyek lejárnak, illetve a hatóságok ezzel kapcsolatban több vizsgálat 
elvégzését rendelték el. 
Az ügyintéző ismerteti a feladat és kötelezettségeket, a kapcsolódó határidőket, valamint a 
költségeket, amelyek az előterjesztésben részletesen szerepelnek.  
Elmondja, hogy a szükséges vizsgálatokat és tanulmányokat el kell készítetni az előírtak 
teljesítéséhez, ennek elmulasztása esetében a hatóság az engedélyeket visszavonhatja. 
A 2010. évet érintően a fürdő nyíltvízi (Sport utcai csapadékcsatorna)  szennyvízkibocsátása 
után 2.982.644,- Ft szennyvízbírságot szabtak ki, a türelmi időre tekintettel ennek 75 %-át 
azaz 1.566.227,- Ft-ot  kellett megfizetni. A türelmi idő 2012-ben lejár, ezt követően 100 %-
os mértékű bírságot kell fizetni.   
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A vizsgálati eredmények szerint a kibocsátott használati víz hőmérséklete indokolatlanul 
magas 38-41 o

A környezetvédelmi hatóság szennyvízcsökkentési ütemterv készítésére fogja kötelezni a 
fürdő üzemeltetőjét. Az ütemterv kidolgozásának együtt kell járnia olyan termálvíz kezelési 
technológiával, amely a mért értékeket a megengedett határérték alá tudja majd szorítani. 

C, ennek következményeként a biológiai jellemzők is rosszak. Az egyéb kémiai 
jellemzők esetében a Molibdén, Na %-os jelenléte sem volt megfelelő. 

A szennyvízcsökkentési ütemterv sikeres megvalósításához pályázati forrásokat kell feltárni, 
vélhetően a KEOP erre lehetőséget tud majd nyújtani. A tervezett ütemterv elkészítéséhez, 
illetve a pályázat sikeres előkészítéséhez megfelelő kutatói háttérrel rendelkező tudományos 
munkaszervezet bevonása indokolt. 
A környezetvédelmi hatóság, ha a szennyvízcsökkentési tervet elfogadja, a víz szennyezési 
bírságot 3 %-ban fogja mérsékelni.  
Az ügyintéző elmondja, hogy a bizottsági ülés óta a szennyvízcsökkentési ütemtervre való 
kötelezésről szóló határozatot nem jogerősen megkapták. Az intézkedés azt írja elő, hogy 
2012. március 31-ig az ütemtervet el kell készíteni és a hatósághoz be kell nyújtani. 
Elmondja, hogy az ütemterv elkészítésének költsége kb. 1 millió forint lesz. Az összes költség 
nettó 5.110.000,- Ft.     
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, valószínűsíthető, hogy eljárási költségek is merülnek fel. 
Az ügyintéző által elmondottakat teljesíteni szükséges, egyéb esetben magas bírságokra lehet 
számítani. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság ezzel a témával is foglalkozott ülésén.  
A bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint el kell végezni a 
strandfürdő működését biztosító vizsgálatokat, amelyekhez árajánlatokat kell bekérni, 
valamint a szennyvízcsökkentési ütemtervet és az ehhez kapcsolódó megvalósítási 
elképzeléseket soron kívül ki kell dolgozni.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági vélemény ismertetését.  
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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 26/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a 
Strandfürdő működését biztosító szennyvíz kibocsátási vizsgálatok elvégeztetésére, 
a vizsgálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére a közbeszerzési szabályzat 
szerint, továbbá a szennyvízcsökkentési ütemterv és az ehhez kapcsolódó 
megvalósítási elképzelések soron kívüli kidolgozására.    
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
Határidő:  folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Gyuricza Máté 
műszaki ügyintéző terjesztette a testület elé, amely a Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. 
adósság rendezési kérelmével kapcsolatos.  
(A Tappe Kft. kérelme a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
A polgármester megadja a szót az ügyintéző részére, hogy röviden ismertesse a kérelemben 
foglaltakat.  
Gyuricza Máté műszaki ügyintéző – elmondja, hogy a Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. 
5650 Mezőberény, Békési u. 0307/2 közszolgáltató 2011. december 12-én kelt levelében 
tájékoztatja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületét a hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételéből származó kintlévőségeiről. A fennálló összeg nagyságrendje 
4.494.342,- Ft a társaság felé, ezzel kapcsolatban olyan igényüket szeretnék érvényesíteni, 
amelyben a Képviselő-testület a fennálló hátralékot átveszi és ezt a társaság részére megfizeti. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 26. § (1) bekezdése szerint a 
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék 
és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a végrehajtás egyéb 
költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. A jogszabály előírja, hogy a 
díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos 
figyelmét a díjfizetési kötelezettségének az elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A 
felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a 
közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolás mellett – a díjhátralék adók módjára 
történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.  
Ezen jogszabályi hivatkozás egyértelműen leírja azt, hogy a jogviszony csak a szolgáltató és a 
települési önkormányzat jegyzője - mint hatóság - között áll fenn, tehát a díjhátralék adók 
módjára történő behajtása csak ebben az esetben lehetséges.  
A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés megszűnte után is élhet a jogszabályban biztosított 
feltételekkel, azaz az elévülési időn belül kezdeményezheti hátralékainak adók módjára 
történő behajtását. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági vélemény ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy bizottságuk is egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak 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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 27/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Tappe 
Szállítási és Feldolgozó Kft. - mint kérelmező - adósságrendezési ügyében 
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hatáskörrel nem rendelkezik. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralékok és az azzal összefüggésben megállapított 
késedelmi kamat, valamint a végrehajtás egyéb költségei adók módjára behajtható 
köztartozásnak minősülnek és a jegyző hatáskörébe tartoznak. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintettet tájékoztassa az ezzel kapcsolatos jogszabályi 
lehetőségekről.     
 
Felelős:  Balogh Csilla jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Séllei Zsigmond képviselő a 2012. évi fejlesztési 
elképzelésekkel kapcsolatban készített egy anyagot, amiről már a mai ülésen érintőlegesen 
esett szó.  
A polgármester röviden ismerteti a képviselő által leírt fejlesztési javaslatokat, amelyek a 
következők:  

- A Strandfürdő korábban már megkezdett fejlesztési tervének folytatása.  
- Sport út – téglagyár közötti kerékpárút megvalósítása.  
- Városközpont rekonstrukciója. 
- Úthálózat fejlesztés, aszfaltozás.  
- Önkormányzat területén fedett szín építése. 

A képviselő javasolja felülvizsgálni a piac, a vásártér és az ebédlő bérleti díját, valamint a 
város közvilágítását.  
A polgármester elmondja, hogy a Strandfürdőnél a fejlesztés folytatódik, döntöttek az ifjúsági 
tábor megvalósításáról, valamint a kerékpárút is meg fog valósulni. A Strandfürdőnél a 
szezonkezdésig a legszükségesebb munkálatokat mindenképpen el kell végezni, amire van 
forrás tervezve a költségvetésben.  
A többi fejlesztési elképzeléssel kapcsolatban az volt a bizottság javaslata, hogy a 
lehetőségekhez mérten ezekkel foglalkozzanak év közben.   
A polgármester elmondja, hogy a jelenlegi tervek szerint a városközpont rekonstrukciójára 80 
millió forintot kellene biztosítani, amit pályázati forrás nélkül nem tudnak megvalósítani.   
Röviden szól a közvilágítás korszerűsítésének fontosságáról. Bízik benne, hogy a KEOP-os 
pályázati kiírásban lesz lehetőség ilyen jellengő fejlesztésekre pályázni.   
A polgármester ezt a témát lezárja.  
 
A polgármester elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Séllei Zsigmond képviselő 
terjesztette a testület elé, ami az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek GPS-el történő 
ellátása, amelyet a bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltak. A képviselő egy ajánlatot is 
mellékelt a bejelentéséhez.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, a bizottság javaslata, hogy az előterjesztésben felsorolt gépjárművek 
számát bővítsék, valamint kérjenek árajánlatokat a közbeszerzési szabályzatban foglaltak 
szerint.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy először meg kell határozni, hogy mire kérjenek 
ajánlatot, majd azt követően történhet meg az ajánlatkérés. Meg kell nézni, hogy a felmerült 
költségek és a megtakarítás hogyan lesznek arányban.  
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.  
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Kanó József képviselő – véleménye, hogy a GPS-ek beszerelésével a költségvetési hiányt 
tovább növelnék. A képviselő úgy gondolja, hogy egy GPS annyit ér, mint egy ellenőrzés. A 
képviselő nem támogatja a kezdeményezést.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a GPS az ellenőrzést megkönnyíti, utólag is 
kontrolálhatóvá teszi. Nem véletlenül vezették be ezeket az eszközöket, ahol jelentős a 
gépjárműállomány.  
A polgármester elmondja, a bizottság javaslata az volt, hogy kérjenek árajánlatokat, 
végezzenek költségelemzéseket, majd ezek ismeretében hozzanak döntést.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 28/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek GPS eszközzel történő ellátására 
vonatkozóan kérjenek árajánlatokat a közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően.  
Továbbá úgy dönt, hogy készüljön költségelemzés, amely kerüljön beterjesztésre a 
testület elé.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Balogh Zsigmond a Pénzügyi Ellenőrző - 
Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja a következő írásbeli nyilatkozatot tette: 
„Tekintettel Önkormányzatunk jelentős eladósodottságára, kötelezettség vállalásaira 2012. 
január 1. napjától kezdődően lemondok tiszteletdíjamról. Mivel a képviselők és Bizottsági 
tagok tiszteletdíja jelentős összeget képvisel az éves költségvetésben bízom benne, hogy 
mások is követni fogják példámat. Döntésemet személyes meggyőződésből tettem azzal a 
szándékkal, hogy ezzel is segítsem városunk anyagi boldogulását.” 
(Balogh Zsigmond írásbeli nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
A polgármester megállapítja, hogy a képviselők a bejelentést tudomásul vették.  
 
 
A polgármester elmondja, hogy a következő bejelentést Lengyel László műszaki ügyintéző 
terjesztette a testület elé.  
A polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület 2011. december 8-án a 
458/20011.(XII.8.) Kt. határozatában a várható fenntartási többletköltség miatt elutasította a 
Hungerit Zrt. (6600 Szentes, Attila u. 3.) kérelmét a Dévaványa-Kőszigeti bekötőút  (hrsz.: 
069, 072/12) önkormányzati tulajdonba való vételi eljárásának lefolytatását.  
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Az érintett ingatlantulajdonosok, vállalkozások képviseletében Bartha Sándor (Bartha-Agrár 
Mezőgazdasági Kft. Dévaványa) újabb kérelmet adott be e tárgyban azzal a módosítással, 
hogy az érintettek  nem várják el az Önkormányzat ezen bekötőúttal kapcsolatos anyagi 
ráfordítását, hanem a felmerülő költségeket - mind az átvételi, fenntartási, felújítási költségek, 
későbbi pályázati önerő, stb. tekintetében - közöttük történő megállapodás alapján az 
Önkormányzattól átvállalják. Mivel a Magyar Állam tulajdonából, illetve a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. kezeléséből ingyenesen csak az Önkormányzat irányába történhet átadás, 
így az érintettek ismételten kérik az átvételi eljárás megindítását. 
(Bartha Sándor a Bartha-Agrár Kft. ügyvezetőjének kérelme a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselő részére.  
Kanó József képviselő – szükségesnek tartja, hogy a kérelmezők vállalásairól készüljön egy 
megállapodás, egyéb esetben mi a biztosíték arra, hogy a vállalásukat teljesítik.  
Földi Imre képviselő – elmondja, hogy az említett út állapota nagyon rossz. A képviselő 
egyetért azzal, hogy kezdeményezzék a közút önkormányzati tulajdonba vételét, valamint a 
vállalásokat rögzítsék megállapodásban.  
Kiss Károly képviselő – nem látja biztosítottnak a vállalás teljesítését, ha tulajdonos váltás 
történik. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a megállapodásba bele kell fogalmazni, hogy a 
mindenkori tulajdonos kötelezettséget vállal. 
Javasolja, hogy készüljön egy megállapodás tervezet a kötelezettségek vállalásáról.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
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, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
29/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy készüljön 
megállapodás tervezet arra vonatkozóan, hogy a Dévaványa 069 és 072/12 hrsz-ú 
közút önkormányzati tulajdonba való vételi eljárásának lefolytatásával, valamint azt 
követően annak fenntartásával kapcsolatos költségeket, kötelezettségeket a 
Kőszigeten működő vállalkozások, ingatlantulajdonosok vállalják.   
Továbbá úgy dönt, ha a megállapodás kellő biztosítékot nyújt a kötelezettségek 
teljesítésére abban az esetben kezdeményezi a Dévaványa 069 és 072/12 hrsz-ú 
közút önkormányzati tulajdonba való vételi eljárásának lefolytatását.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el. 
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 

Feke László műszaki irodavezető  
Lengyel László műszaki ügyintéző 

Határidő:  folyamatos  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy 
ismertesse a következő bejelentést.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy az önkormányzat az Új Széchenyi Terv 
Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-3.2./A-11 kódszámú 
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című és a DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott 
pályázatait a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pozitív elbírálásban részesítette. A 
pályázatok elszámolható költségei tartalmazzák a kiviteli terv elkészíttetését, közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, műszaki ellenőrzési feladatok ellátását, könyvvizsgálói, valamint a PR, 
nyilvánossági feladatok biztosítását a kivitelezési munkálatokon kívül.  
A fenti feladatok ellátására vonatkozóan vállalkozásokat kell felkérni ajánlattételre.  
Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy mely feladatokra, mely vállalkozásokat 
javasolják ajánlattételre felkérni. 
Röviden ennyiben kívánta ismertetni az előterjesztésben foglaltakat. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban felsorolt vállalkozásoktól kérjenek 
ajánlatokat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 30/2012.(I.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv 
Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-3.2./A-11 kódszámú 
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című és a DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott 
pályázatok keretében megvalósítandó beruházásokhoz az alábbi feladatok ellátására 
vonatkozóan a következő vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:  
 
Kerékpárút közbeszerzési eljárás lebonyolítása:  

- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34. ) 
- Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 

 
Csapadékvíz közbeszerzési eljárás lebonyolítása:  

- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34. ) 
- Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 
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Csapadékvíz kiviteli terv készítés:  

- Békés Megyei Környezet és Természetvédelmi Kft. (5600 Békéscsaba Mednyászky u. 
17. I.7.) 

- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
- Duplex Építő- és Földmérő Mérnöki Kft. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) 

 
Kerékpárút kiviteli terv készítés:  

- Kövite-Plusz Kft. (5700 Gyula Nagyváradi u. 54.) 
- Szabadkai Zsolt (5600 Békéscsaba, Dobos I. u. 26.) 
- Békés Mérnök Kft.(5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
 

Kerékpárút műszaki ellenőrzés biztosítása:  
- Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2) 
- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 

 
Csapadékvíz műszaki ellenőrzés biztosítása:  

- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
- Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 

 
Kerékpárút  PR: 

- Moldván János ev. (5510 Dévaványa Móricz Zs. u.23.) 
- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 

 
Csapadékvíz PR: 

- Moldván János ev. (5510 Dévaványa Móricz Zs. u.23.) 
- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 

 
Kerékpárút - Könyvvizsgálat biztosítása  

- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
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- Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 

 
Csapadékvíz - Könyvvizsgálat biztosítása  

- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
- Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 

 
Kerékpárút – Szemléletformálási kampány biztosítása:  

- Moldván János ev. (5510 Dévaványa Móricz Zs. u.23.) 
- Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
- All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
- Profi –Controll 2006 Bt. (4130 Derecske Árpád u. 7. ) 
- Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
- Bujdosó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 
- Eubility Kft. (1138 Budapest Úszódaru u. 1. Ü-10.) 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.  
 
Felelősök:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  értelem szerint 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a követező bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy lehetőség nyílt a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelmek munkaügyi kirendeltségekre történő 
benyújtására. 
A 2011. évi CVI. törvény alapján kérelem benyújtására jogosult közfoglalkoztatók kérelem 
útján kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot, vagy 
települést érintő feladatok ellátására, vagy közhasznú tevékenység folytatására.  
Kérelmet nyújthat be helyi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező 
társulása. 
A támogatás mértéke, időtartama: 
A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. A 
települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás a 
közfoglalkoztatási bér és járulékok összegének 70-100 %-a. A közfoglalkoztatási bérek és 
járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- 
és járuléktámogatás legfeljebb 20 %-ának mértékéig.  
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A támogatás segítségével foglalkoztatható személyek köre: 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott kérelemben megjelölt 
munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott személy 
foglalkoztatása is támogatható. 
A kérelem benyújtásának menete: 
A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ 
kirendeltségéhez, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló 
közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató szerint illetékes munkaügyi központ 
kirendeltségéhez kell benyújtani. 
A kérelem tartalma: 
A kérelemnek részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen szakképzettségű 
álláskeresőkkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A 
kérelmezőknek munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia. A 
közfoglalkoztatási támogatás igénybe vételének tervezésekor a szaktudást, vagy szakmai 
gyakorlatot igénylő munkafeladatok ellátására javasolt e típusú támogatási lehetőség. 
A kérelem elbírálása, a támogatás nyújtásának egyéb feltételei: 
A kérelemmel összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági 
eljárásról szóló 2004. évi CXL törvény szabályai szerint kell eljárni. 
A kérelem támogatásáról a munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben dönt a 
kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Abban az esetben, ha a kirendeltség nem tudja 
biztosítani a kérelem teljes támogatását, minimum egy esetben egyeztetnie kell a 
kérelmezővel a döntést megelőzően.  
A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a kirendeltség hatósági szerződést köt, 
melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, 
a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés 
megkötését követően lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a kirendeltség közvetítheti ki a 
közfoglalkoztatóhoz.  
Önkormányzatunk kérelmet kíván benyújtani a Strandfürdőben – mint önként vállalt feladat – 
3 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, akik takarítási, zöldterület gondozási 
feladatokat látnak el.  
Az irodavezető ismerteti a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni 
kívánt munkavállalók bér és járulékainak költségeit, amely az előterjesztésben szereplő 
táblázatban részletesen bemutatásra került.  
Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelmet 
nyújtsanak be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi 
Kirendeltségéhez az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 
 31/2012.(I.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelmet nyújt be a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségéhez (5500 
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.).  
A közfoglalkoztatás keretében a Strandfürdőben 3 fő foglalkoztatását tervezi 
megvalósítani, amelyhez munkabér és járulékai támogatást igényel a Munkaügyi 
Központ Kirendeltségétől. 
 
Az elnyerhető támogatás a foglalkoztatás összköltségének 916.800,- Ft-nak a 70 %-a, 
azaz 641.760,- Ft. 
A képviselő-testület a kérelemhez szükséges 275.040,- Ft önerőt az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a kérelem határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
   Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő:  2012. február 17. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Feke László műszaki irodavezető prezentációval 
készült. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László műszaki irodavezető – bemutatja prezentációját a „Dévaványa város 
csapadékvíz-elvezetésének kiépítése belterületen 22 utcában” megnevezésű munkák 
kivitelezéséről, valamint az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program LEADER 
fejezetének végrehajtását szolgáló Kulturális rendezvényhelyszínek kialakítása” elnevezésű 
„Kulturális infrastruktúra fejlesztése Dévaványán” címmel projekt megvalósulását. 
A prezentáció anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek a prezentációt.  
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Kanó József képviselő részére.  
Kanó József képviselő – röviden szól arról, hogy a Posta előtt lévő forgalomlassító 
járdaszigetnél hiányzik a jelzőoszlop, ami balesetet is előidézhet. Ez ügyben jelzéssel kell élni 
az illetékesek felé.   
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a jelzőoszlop megrongálódott, amelyet a 
Közútkezelő Kht. munkatársai elvittek és még nem hoztak helyette másikat.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy jótékonysági bál megtartására kerül sor Marton 
Ildikó gyógyulásáért, amely a művelődési ház hangversenytermében 2012. február 18-án 1700

A művészeti iskola tanulói és a civil szervezetek kulturális csoportjai műsorral készülnek.  

 
órai kezdettel lesz.  

Vacsora jegyeket Kiss Károly képviselőnél és Varga Istvánnénál lehet vásárolni. Támogató 
jegy vásárlására, pedig a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál van lehetőség.  
Az est támogatója Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete és a helyi Civil 
Szervezetek.  
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A „jótékonysági bál Marton Ildikó gyógyulásáért” című plakát a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a vállalkozók megkapták a Gyomaközszolg Kft. hulladékszállítási 
szolgáltatásával kapcsolatos tájékoztató levelet, amivel kapcsolatban kérdések merültek fel. A 
bizottság elnöke megkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa ezúton is a vállalkozókat a 
tisztánlátás érdekében, valamint arról, hogy miért a Gyomaközszolg Kft. szolgáltatását 
ajánlják számukra. A vállalkozók megkapták az eddigi szolgáltató - Tappe Kft. - ajánlatát is, 
ami számukra kedvezőbb.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, amikor a Gyomaközszolg Kft. elkészítette ajánlatát, 
akkor még nem volt hatályban az a jogszabály, amely szerint nem lehet magasabb a 
szolgáltatási díj a 2011. december 31-én érvényben lévő szolgáltatási díjtól. Elmondja, hogy a 
Gyomaközszolg Kft. is a december 31-én érvényben lévő szolgáltatási díjakat fogja 
alkalmazni, amiről a vállalkozók megkapják az újabb értesítést. 
A műszaki ügyintéző szólt arról, hogy a Hulladékgazdálkodásról szóló törvényt az 
Országgyűlés 2011. december 30-án tartott ülésén fogadta el. A törvény kihirdetett 
rendelkezése megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 165. számában, amelyet a hivatal 2012. 
január 17-én kapott meg. 
Tehát a Gyomaközszolg Kft. szolgáltatási díja megegyezik a december 31-én alkalmazott 
díjakkal, ezért nincs értelme más szolgáltatót választani a vállalkozóknak, mint amelyet a 
képviselő-testület az olcsóbb lakossági árai alapján kiválasztott. Amiatt is, hogy 
önkormányzati tulajdonú és az önkormányzat ebben a cégben üzletrészt vásárol. A 
polgármester elmondja azt is, hogy a hulladék nem kerül elszállításra Békéscsabára, hanem 
Gyomaendrődön kerül lerakásra. Úgy látják, hogy hosszú távon ez a jobb döntés, abba a 
hulladékgazdálkodási rendszerbe illeszkedve hosszabb távon megoldják a településen 
keletkező hulladék elhelyezését. Abban reménykednek, hogy a Gyomaközszolg Kft. 
szolgáltatása jó lesz. Gyomaendrődön a szolgáltatással kapcsolatban kifogás nem volt, amit 
képviselő-testületi ülésen példaként is hoztak. A polgármester elmondja, hogy 2 db 
gépjárművet vásároltak, a közületek számára folyik az eszközök beszerzése. Szükséges, hogy 
a közületek az igényüket jelezzék a Kft. felé, most van lehetőség arra, hogy mekkora méretű 
edényzetre tartanak igényt. A partner annak a közületnek tud edényt biztosítani, amely vele 
leszerződik. Vita van arról, hogy mennyire kell átvenni a közszolgáltatást, annak a 
szervezetnek, amelyikkel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött. Úgy gondolja, 
hogy ez így célszerű, mivel az árakban differencia nem lesz, nem látja okát annak, hogy a 
vállalkozó mégis a Tappe Kft. mellett maradjon. A polgármester elmondja erre is meg van a 
lehetőség, amennyiben nem kommunális jellegű, hanem olyan a vállalkozása során, 
keletkezett hulladékot kíván átadni, átadhatja harmadik, vagy negyedik szervezetnek is. 
Elmondja, van több olyan dévaványai cég, akik jelenleg sem a Tappe Kft-vel szállítatja el az 
úgynevezett termelési hulladékát, más szolgáltatóval pl. aki ezt újra tudja hasznosítani, vagy 
aki még korábban a Tappe Kft-től is olcsóbb ajánlatot adott. Tehát erre is meg van a 
lehetőség. Az a kérés, mivel nincs különbség a szolgáltatás díjaiban, hogy válassza a 
Gyomaközszolg Kft-ét és határozza meg, hogy milyen edényzetet kér.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – megköszöni a polgármesternek az elmondottakat a vállalkozók nevében is.  
A bizottság elnökét nem győzték meg a polgármester által elmondottak. Elmondja, aki eddig a 
Tappe Kft. szolgáltatását választotta és meg volt vele elégedve, nem látja indokoltnak, hogy 
másik szolgáltatót válasszon. 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, majd eldöntik a vállalkozások, hogy mely szolgáltató 
szolgáltatását kívánják igénybe venni. Elmondja, hogy az önkormányzatnak annyiban érdeke, 
hogy tulajdonos a cégben és az lenne a célszerű, ha az eszközök kihasználtabbak lennének.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 
képviselő – mi történik akkor, ha egy vállalkozó a Tappe Kft-vel köt szerződést? 
Pap Tibor polgármester – a felmerült kérdésre elmondja, hogy nem történik semmi, a 
vállalkozó szerződést megkötheti a Tappe Kft-vel, ha úgy dönt.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
előtt? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
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-1/10-1/2012. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 
oldallal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1945

 
 órakor bezárja.  

 
- Kelt mint az első oldalon - 

 
 

 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  
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