
I-1/6-3/2012. ikt.sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-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  

 
Távolmaradt:  Dékány József  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyző 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyző, Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere, Feke 
László műszaki irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Baloghné Berényi 
Erzsébet az ÁMK igazgatója, Tóth Erika a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási 
koordinátora, Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Burainé 
Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Somogyi Erzsébet az 
ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője, Béres János református lelkész, 
Szalai Ildikó védőnő, Bán Lászlóné az óvoda részéről, Mile Lajos az ÁMK 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 elmondja, hogy Dékány József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 
jelen lenni.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Beszámoló a Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működéséről. 
Előadó:  Kállai Anikó szakmai koordinátor 

 
2. A Szügyi Dániel Református Általános Iskola tájékoztatója az intézményben folyó 

oktatási munkáról, az átadott önkormányzati feladat ellátásáról.  
Előadó:  Dr. Csatáriné Tóth Éva igazgató  
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3. Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója a könyvtár 
szakmai tevékenységéről. 
Előadó:   Somogyi Erzsébet intézményegység vezető    

 
4. A 2012. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, 

valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása. 
Előadó:     Pap Tibor polgármester 

 
5. Bejelentések  

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

Határozat: 
 34/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. februárár 23-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Beszámoló a Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működéséről. 
Előadó:  Kállai Anikó szakmai koordinátor 

 
2. A Szügyi Dániel Református Általános Iskola tájékoztatója az intézményben folyó 

oktatási munkáról, az átadott önkormányzati feladat ellátásáról.  
Előadó:  Dr. Csatáriné Tóth Éva igazgató  

 
3. Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója a könyvtár 

szakmai tevékenységéről. 
Előadó:   Somogyi Erzsébet intézményegység vezető    

 
4. A 2012. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, 

valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása. 
Előadó:     Pap Tibor polgármester 

 
5. 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 4/2012.(I.12.) Kt.hat. a Gyomaközszolg Kft. „Üzletrészhányad vásárlására vonatkozó 
adásvételi szerződés”, továbbá a „Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész 
használatáról” szóló okiratokat elfogadásával a kapcsolatos.  
A jelentésben le van írva, hogy a gazdasági társaság üzletrészének értékesítésére, illetve a Kft. 
későbbi működtetésére vonatkozó okiratok alapján azonban a mellékelt jogászi vélemények 
szerint a cégbírósági változás bejegyzési eljárás nem kezdeményezhető. A cél elérése 
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érdekében a társaság törzsbetétjét Gyomaendrődnek mégis fel kell osztani és az így kialakult 
üzletrészekből tudja az önkormányzat az eredetileg meghatározott mértékű tulajdonrészt 
megvásárolni. A szolgáltatási feladatot a Kbt. hatályba lépett változása szerint most már 
közbeszerzési eljárás nélkül akkor is oda lehet adni a társaságnak, ha az nem egyszemélyes 
társaság, hanem a tulajdonos ajánlatkérő önkormányzatok tulajdonában áll. 
Gyomaendrőd jegyzője jelezte, telefonon, majd írásban is megküldte (Gyomaendrőd jegyzője 
által küldött írásos anyag a jegyzőkönyvhöz van csatolva), hogy még két település is 
ugyanolyan szándékot nyilvánított ki, mint Dévaványa – Hunya, Örménykút – az üzletrészek 
megosztásával részükre is az igény kielégítésével lehetőséget kívánnak biztosítani. Négy 
üzletrész kerül kialakításra, egy megmarad Gyomaendrődnek, három pedig az új tulajdonos 
településeké lesz. Dévaványa üzletrészét ez nem fogja érinteni, Gyomaendrőd üzletrészéből 
különítettek el a két település részére, 1-1 %-al lesznek tulajdonosok a települések, 
Dévaványa pedig 25 %-al.  
Elmondja, hogy tévedés miatt a társasági szerződés tervezetében Dévaványa képviselőjét nem 
jelenítették meg, amit pótolni fognak.  
Az elmondottak miatt szükséges a társasági szerződés és az üzletrész adásvételi szerződés 
elfogadása. Erről a döntést, majd a jelentés megtárgyalását követően hozzák meg. 
A polgármester az írásos jelentést röviden ennyiben kívánta kiegészíteni.  
A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi munkaterv szerinti testületi ülés 2012. január 26-
án volt, az azóta eltelt időben történt fontosabb eseményekről tájékoztatja a jelenlévőket.  

- 2012. február 2-án volt Szeghalmon a Helyi Védelmi Bizottság ülése a hóvihar és a 
tartós hideg okozta nehéz helyzetre való felkészülés céljából. A helyi tervek 
pontosítását, a teendők meghatározását a települési-, térségi-, megyei katasztrófavédelmi 
szervek és az együtt működő partnerek közötti információáramlás módját határozták 
meg.  
A védekezést ténylegesen 4-étől valóban meg kellett kezdeni, de szerencsére 
Dévaványát a túlzottan erős szél elkerülte.  
Saját erőkkel, munkagépekkel, közfoglalkoztatottakkal sikerült elvégezni a munkát. 
Köszönet illeti az önként segítőket elsősorban a Polgárőr Egyesület tagjait, akik az idős, 
egyedül élő személyeket keresték fel, hétvégén is folyamatosan, segítséget kértek 
részükre a szociális ellátó hálózaton keresztül. 
A munkában résztvevők számára köszönetét tolmácsolja a polgármester.  
A védekezésre eddig ráfordítottak 160 gépi üzemórát a három traktorral, olvasztásra és 
síkosság elleni védelemre homokkal kevert útszórósót használtak. 25 tonna sót és 50 m3 
homokot vásároltak, amelynek túlnyomó részét fel is használtak. Az eddig felmerült 
költségek 1.187.000,- Ft + áfa összeget tesznek ki. 
A Szociális Bizottság ebben az időszakban hetente ülésezett és a fűtésmegoldásokban 
igyekezett időben segítséget nyújtani a rászorulóknak.  

- 2012. február 6-án a Költségvetési Egyeztetési Munkacsoport ülésén megszülettek azok 
a javaslatok, amelyek következtében összeállt a végleges 2012. évi költségvetési 
javaslat.  

- 2012. február 9-én Bucsán volt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásának Pénzügyi 
Bizottsági, illetve Taggyűlése, ahol szó volt: 

o a 2012. évi költségvetésről, amelyet a 23 millió forintos hiány miatt nem lehetett 
elfogadni, 

o a központi orvosi ügyeleti ellátásról, előzetes ajánlatot két cég tett, de egy volt 
értékelhető, 

o az Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynek élelmezést biztosító 
beszállító díjemelésének elfogadásáról, amely egységesen 3,9 %, 
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o Csökmő Nagyközség kistérségi társuláshoz történő csatlakozási szándékáról, 
amit a jogszabályok nem tesznek lehetővé, az együttműködés kialakult szociális 
ellátásban, orvosi ügyeletben, úgy hogy szolgáltatást vesz igénybe a település,  

o a Gyomaendrőd-Nagyvárad vasúti kapcsolat helyreállítását és a határon átnyúló 
kommunikáció fejlesztés a Körös-Sárréti és a Borsi térségek közötti sikeres 
pályázatokról,  

o a nyertes pályázat segítségével újrainduló támogató szolgálat díjairól,  
o a projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárást lebonyolító partnerek 

kiválasztásáról. 
- 2012. február 10-én a Helytörténeti Gyűjteményben és a Művelődési Házban dr. Bereczki 

Imre születésének 100. évfordulójára rendezett konferenciára, illetve műsoros 
rendezvényre került sor. A rossz idő ellenére a konferencia előadói egy kivételével (Hajdu 
József) el tudtak jönni és megtartották előadásukat. Megtisztelte a rendezvény Farkas 
Zoltán országgyűlési képviselő, a délutáni előadásokat Ő nyitotta meg.  

- 2012. február 11-én a Kossuth utcai Bereczki háznál emléktábla avatásra, a Bereczki 
család sírjánál pedig koszorúzásra került sor. 

- 2012. február 10-től 12-ig képviselők, hozzátartozóik és civilszervezetek vezetőségi tagjai 
által alkotott 9 fős csapat Kiss Károly képviselő vezetésével vett részt Székelykeresztúron 
hagyományőrző disznótoros vetélkedőn, ahonnan két első díjat hoztak haza, 
eredményesen képviselve Dévaványát.  

- 2012. február 14-én Budapesten a TÖOSZ kibővített elnökségi ülésére került sor, ahol szó 
volt: 

o a szövetséget érintő általános kérdések között arról, hogy a MÖSZ konfrontatív 
hozzáállása miatt elmaradt a szövetségének integrálódása, 

o külön napirend foglalkozott az új típusú önkormányzatra való felkészülés 
feladataival, 

o a járási rendszer kialakításával, 
o a 2012. évi küldöttgyűlés előkészítésével, 
Bejelentések során  

 a közszolgáltatási díjak díjemelési tilalma miatt kialakult helyzetből adódó 
feladatok kezeléséről,  

 a minimálbér és a szakmai bérminimumra növeléséből adódó 
többletkiadásának ellentételezésének igényéről.  

- 2012. február 15-én Békéscsabán az új honvédelmi és katasztrófavédelmi törvényekből 
adódó feladatokkal kapcsolatos felkészítő foglalkoztatást tartott a Békés Megyei Védelmi 
Bizottság. A védelmi igazgatás szervezetének átalakításáról, az egységes 
katasztrófavédelmi rendszer felállításáról és megyei, illetve helyi szintű sajátosságokról 
volt szó. 

- 2012. február 16-án a Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsági ülésén hozták össze az 
intézményi és a társulási 2012. évi költségvetési tervezetét.  

- 2012. február 17-én a művelődési házban került megtartásra a Várospolitikai Fórum, ahol 
a rossz idő ellenére is megjelentek közel annyian, amennyien átlagban lenni szoktak a 
hasonló rendezvényeken.  
A kérdések, felvétések segítő jellegűek voltak, a megfogalmazott javaslatok, észrevételek 
hasznosíthatók a munkában. Az elmúlt évi tevékenységről, a 2012. évre tervezett 
feladatokról összességében kedvező vélemények fogalmazódtak meg.  

- 2012. február 18-án Marton Ildikó gyógykezeléséhez jótékonysági műsoros estet és 
vacsorát rendezett a civilszervezetekkel együttműködve a képviselő-testület, amely 
alkalomból 549.619,- Ft gyűlt össze, a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány számláján 
összesen 1.810.035,- van. 
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- 2012. február 20-án Békéscsabán az orvosi ügyeletet ellátó cég vezetésével egyeztetett a 
társulás megbízásából. Az ÁNTSZ és az OTH véleményét, az előzetes ajánlatok díjtételeit 
is figyelembe véve minden szempontból elfogadhatónak az az alternatíva látszik csak, 
amikor a kihelyezett ügyeleti pontok megerősítése Dévaványán és Vésztőn egy 
mentőállomás szintűre megtörténne, mentőápolói végzettségű gépkocsivezető, 
mentőápoló és esetkocsi felszereltségű mentőautó beállításával, mindez a központi 
ügyeleti orvosok és a mentőszolgálat diszpécserszolgálatának folyamatos 
együttműködése, felügyelete mellett. Erre készülő ajánlatról fog a társulás 27-én tárgyalni.  

- 2012. február 23-án, ma délelőtt a Békés Megyei Vízművek Zrt. új víziközmű törvényből 
adódó feladatokkal kapcsolatos tájékoztató fórumon voltak a jegyzővel és a műszaki 
irodavezetővel közösen. Az ott elhangzottakról tájékoztatja néhány mondatban a 
jelenlévőket.  

 
A polgármester elmondja, hogy Dr. Kulcsár László ügyvéd küldött egy e-mailt, amelyben 
leírja, hogy: „A korábbi szóbeli tájékoztatásomat megerősítve értesítem, hogy a Gyulai 
Törvényszék előtt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve ellen 
11.K.28.005/2012., valamint 11.K.28.004/2012. számon folyamatban lévő peres ügyekben a 
Gyulai Törvényszék a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal I. és II. fokon hozott 
határozatait mindkét ügyben hatályon kívül helyzete és az MVH-t út eljárás lefolytatására 
kötelezte.” 
Dr. Kulcsár László ügyvéd által küldött e-mail a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A polgármester elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be a 2012. őszi Betakarítási Nap 
rendezvényhez eszközbeszerzésre 250.000,- összegben, amely elutasításra került, ugyanis 
nagy értékű eszközbeszerzésre nem lehetett pályázni. 
 
A polgármester tájékoztatást ad a január havi testületi ülés óta érkezett pótelőirányzatról. 
Elmondja, hogy a 371/2011.(XII.31.) kormányrendelet a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak bérkompenzációjáról szól, a jogszabály a 2012. évi adó- és 
járulékváltozások ellentételezésére szolgált, egyedi nyilatkozat, felmérés alapján.  
A januári havi keresetek után járó kompenzáció a januári nettó finanszírozás keretében 
leutalásra került, amelynek bruttó összege közterhekkel 1.989.074,- Ft. Az összes 211 
önkormányzati dolgozó közül 165 dolgozó érintett, a legmagasabb összegű kompenzáció 
16.400,- Ft, a legkevesebb pedig 500,- Ft. 
A polgármester ennyiben kívánt szólni a két ülés között történt fontosabb eseményekről.  
 
A polgármester már tett említést arról, hogy a gyomaendrődi jegyző a Gyomaközszolg Kft. 
társasági szerződés, és az üzletrész adásvételi szerződés tervezetét megküldte. Elmondta, hogy 
Dévaványa delegáltja nem szerepel a tervezetben, de ez módosításra fog kerülni. 
Gyomaendrőd Képviselő-testülete a mai napon tarja ülését, ahol szintén foglalkoznak a 
témával. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
társasági szerződését azzal, hogy Kiss Károly képviselő is tagja legyen a társaság Felügyelő 
Bizottságának, valamint az üzletrész adásvételi szerződést kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Határozat: 
 35/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg 
Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 
2.) Társasági szerződését azzal a kiegészítéssel, hogy a társaság Felügyelő Bizottságának Kiss 
Károly képviselő is (5510 Dévaványa, Dózsa Gy. u. 36. sz.) tagja legyen, valamint az 
Üzletrész adásvételi szerződést az alábbiak szerint: 

Társasági szerződés 
 

Mely létrejött a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagjai között, a 2006. évi IV. tv. alapján, a tagok közös gazdasági célja elérése 
érdekében az alábbiak szerint: 
 
1./ A társaság cégneve: 
 
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
2./ A társaság rövidített elnevezése: 
 
GYOMAKÖZSZOLG Kft. 
 
3./ A társaság székhelye: 
 
5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
 
4./ A társaság tagjai: 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
 
Dévaványa Város Önkormányzata 
5510. Dévaványa, Hősök tere 1. sz. 
  
Hunya Község Önkormányzata 
5555 Hunya, Rákóczi u. 9. 
  
Örménykút Község Önkormányzata 
5556. Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.  
 
5./ A társaság tevékenységi köre: 
 
Főtevékenység: 
 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
6./ A társaság törzstőkéje: 
 
A társaság törzstőkéje 25.000.000,- Ft, azaz Huszonötmillió forint, amely kizárólag pénzbeli 
betétből áll. 
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7./ A társaság tagjainak törzsbetétei: 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata   18.250.000 Ft pénzbeli betét 
Dévaványa Város Önkormányzata      6.250.000 Ft pénzbeli betét 
Hunya Község Önkormányzata         250.000 Ft pénzbeli betét 
Örménykút Község Önkormányzata         250.000 Ft pénzbeli betét 
 
 
8./  A törzsbetét rendelkezésre bocsátása: 
 
A törzsbetétek rendelkezésre bocsátása teljes egészében megtörtént. 
 
A tagokat egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli. 
 
9./ Üzletrészek, a tag üzletrészének átruházása, bevonása, felosztása: 
 
Az üzletrész a tagok jogait, és a társaság vagyonából őket megillető hányadokat testesíti meg. 
Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. 
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet, ha a tag további üzletrészeket szerez meg, üzletrésze 
az átvett üzletrésszel megnövekszik. 
 
Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon 
átruházható. 
 
Az üzletrész kívülálló személyre csak a taggyűlés hozzájárulásával, a törzsbetét teljes 
befizetését követően ruházható át. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása csak 
akkor tagadható meg, ha az üzletrészét átruházó tag az üzletrészét kifejezetten a társaság 
konkurens versenytársára kívánja átruházni, illetve, ha az értékesítés olyan személy részére 
történne, akinek a személye ellen – társasági érdek folytán – valamennyi, a társaságban 
maradó tag egybehangzóan tiltakozik. 
 
A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az 
adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 
Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy 
az általa kijelölt személy  
esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik az üzletrész 
kívülálló személyre történő átruházásához szükséges hozzájárulás esetére is. Az elővásárlási 
jog átruházása semmis. 
 
A taggyűlés az üzletrészt a törvényben meghatározott esetekben bevonhatja. 
 
A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az 
üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg 
teljesítették. 
Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A 
saját üzletrész megvásárlása fedezetének megállapításával összefüggésben a számviteli 
törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját 
követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. 
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A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, 
ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 
 
A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagokat megillető juttatásként kell 
törzsbetéteik arányában számításba venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai 
megfelelően alkalmazandók a társaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása során 
is. A törzstőkén felüli vagyonból megvásárolt üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül 
a társaság köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül 
átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni. 
 
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A 
felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó 
rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetében is alkalmazni kell. 
 
10./ Üzleti év, mérleg, a nyereség felosztása: 
 
A társaság első üzletéve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és az év 
december 31. napjáig tart. Ezt követően a táraság üzleti éve egybeesik a naptári évvel. Minden 
év május 31. napjáig a megelőző üzleti év mérlegét az ügyvezető köteles a taggyűlés elé 
terjeszteni. 
 
A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket vezeti. Az 
üzletév végével a társaság könyvelője a táraság gazdálkodásáról a taggyűlés számára 
mérleget, illetve vagyonkimutatást készít a külön jogszabályok által előírt határidőben. 
 
A társaság nyereségéből tagok törzsbetéteik arányában részesednek. 
 
11./ Pótbefizetések: 
 
A társaság tagjai pótbefizetés teljesítésére nem kötelezhetők. 
 
12./ A taggyűlés: 
 
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. 
 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 141 § (2) bek. a-x./ pontjaiban 
felsoroltak. 
 
A tagokat törzsbetéteik arányában minden 10.000 Ft, azaz Tízezer Forint után 1 (egy) 
szavazat illeti meg. 
 
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke egésze személyesen vagy 
meghatalmazott útján képviselve van. A taggyűlésen a tag képviseletét nem láthatja el az 
ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. 
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
 
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti 
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog 
mértékétől függetlenül határozatképes.  
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A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 
A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. 
Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a 
társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot 
fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait 
nem fedezi. 
 
A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni és a tagokat a napirend közlésével kell 
meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell 
lennie. 
 
A taggyűlés határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű szótöbbséggel hozza, 
kivéve azokat az eseteket, ahol a Gt. vagy a társasági szerződés másképpen rendelkezik. 
A társasági szerződés módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – a taggyűlés 
legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek 
megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú 
határozatára van szükség. 
A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha 
valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. 
 
Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű módosítására a tagok 
személyében történt változás esetén. 
 
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést az eredeti meghívón szereplő napirendi 
pontokkal, az eredeti meghívó alkalmazásával, a határozatképtelen taggyűlés után 2 óra illetve 
15 nap közötti időpontra kell összehívni. 
 
A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít, amely jegyzőkönyv tartalmazza a Gt. 146. 
§ (1) bekezdésében írottakat. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen 
lévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. Az ügyvezető a tagok által hozott 
határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet. (Határozatok Könyve) 
 
Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy a 
társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá akivel a határozat szerint szerződést kell 
kötni, illetőleg aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági 
jogi jogviszonyának létesítésére, tartamára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik. 
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az általában elvárható 
gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti – ha 
törvény kivételt nem tesz -, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. 
 
13./ Az ügyvezető: 
 
A társaság ügyvezetését 1 ügyvezető látja el. 
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A társaság ügyvezetője: 
 
Fekete József (  an. Székely Zsuzsanna ) 5650. Mezőberény, Békési u. 19/a. sz. alatti lakos, 
aki 2011. szeptember 1. napjától 2016. augusztus hó 30. napjáig látja el az ügyvezetői 
teendőket. 
 
A társaság tevékenységét – a jogszabályok és a taggyűlés határozatai alapján – az ügyvezető 
irányítja. 
  
Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság 
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. 
 
Az ügyvezető a jelen társasági szerződés alapján a taggyűlés külön hozzájárulása nélkül is 
jogosult más gazdasági társaságban társasági részesedést szerezni, továbbá más gazdálkodó 
szervezetben vezető tisztséget ellátni. 
 
Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 
 
A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az  ügyvezető gyakorolja. 
 
14./ A cégjegyzés: 
 
Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, 
vagy más hatóságok előtt. Az ügyvezető önállóan jogosult eljárni. 
 
A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott 
cégszöveget az ügyvezető önállóan írja alá, hiteles cégaláírásának megfelelően. 
 
15./ A Könyvvizsgáló: 
 
A társaság könyvvizsgálója a KENZÁL gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ( 5540. szarvas, Vasút u. 39. Cg. sz. 04-09-003546, ) a 
könyvvizsgálatért személyében felelős Lázárné Kovács Etelka ( an. Kécskei Piroska ) 5540. 
Szarvas, Malom u. 9/4. sz. alatti lakos, bejegyzett könyvvizsgáló, könyvvizsgálói igazolvány 
száma: 005927. A könyvvizsgáló megbízatása 2010, június 01. napjától 2015. május 31. 
napjáig szól. 
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot 
az alapítónak. 
 
16./ Felügyelő Bizottság 
 
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el, amelynek tagajit 
öt éves határozott időtartamra válasszák meg. 
 
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2010. november 5. napjától 2014. november 30 
napjáig terjedő időtartamra: 
 
- Betkó József ( an. Novodonszki Zsuzsanna ) 5502. Gyomaendrőd, Tanya VII. 49/1. 
- Iványi Lajosné ( an. Szabó Mária) 5500. Gyomaendrőd, Kisfaludí u. 9/1. sz. 
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- Béres János ( an. Szilágyi Erzsébet ) 5500. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. sz.  
- Kiss Károly (an. Takács Margit) 5510 Dévaványa, Dózsa Gy, u. 34. sz. alatti lakosok. 
 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől, illetve a 
gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és 
iratait megvizsgálhatja. Feladatát képezik a 2006. évi IV. tv. (Gt.)  III. fejezet 3. címében 
foglaltak, egyebekben a felügyelő bizottságra a Gt. 33-39 § rendelkezései az irányadók. 
 
17./ Záró rendelkezések: 
 
A társaság a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. jogutódjaként, az abból történő kiválással 
jött létre. 
 
A társaság a cégjegyzékből való törléssel a 2006. évi IV. tv. 66-68.§ -iban foglalt 
rendelkezések szerint szűnik meg. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a 
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk 
arányában kell felosztani. 
 
A taggyűlés jogsértő, vagy a társasági szerződés rendelkezéseibe ütköző határozata ellen - a 
határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - bármelyik tag jogosult a 
bíróságnál keresetet indítani, kivéve, ha a határozathoz befolyásolás mentesen hozzájárult. A 
határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor 
sem lehet keresettel megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig 
nem szerzett tudomást. 
 
A társaság működése határozatlan időtartamra szól. 
 
Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
Szerződő felek e társasági szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal írták 
alá, hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kívánják. 
Gyomaendrőd,  2012. február    napján. 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag Dévaványa Város Önkormányzata tag  
 
 
Hunya Község Önkormányzata tag  Örménykút Község Önkormányzata tag 
 
Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte: 
Dr. Juhász István ügyvéd.- 

 
 

Üzletrész adásvételi szerződés 
 
 
Mely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1. sz. képviseli: Várfi András polgármester, mint eladó, másrészről: 
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Dévaványa Város Önkormányzata ( 5510.Dévaványa, Hősök tere 1. sz. ) képviseli:Pap 
Tibor polgármester, mint vevő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata eladót a 
Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt Cg. 04-09-007188 szám alatt nyilvántartott 
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban 
egy 25.000.000,- Ft névértékű üzletrész illeti meg. Eladó kijelenti, hogy a törzsbetétje 
befizetésére már 100 %-os mértékben sor került, alapító az üzletrész felosztásáról 
rendelkezett, s egy 18.250.000,- Ft-os, egy 6.250.000,- Ft-os, egy 250.000 Ft-os és egy 
további 250.000,- Ft-os névértékű üzletrész került kialakításra.  

2. Fentiek lerögzítése után eladó eladja – igény-, teher- és permentesen – az 1././ pont 
alatt körülírt gazdasági társaság törzstőkéjéből őt illető 6.250.000,- Ft névértékű 
üzletrészét, 6.250.000,- Ft azaz Hatmillió-kettőszázötvenezer forint összegű vételár 
mellett Dévaványa Város Önkormányzata vevő részére.  

3. Szerződő felek kijelentik, hogy a társaság vagyoni és üzleti helyzetére vonatkozóan az 
eladó a vevő részére teljes körű tájékoztatást adott, így a vevő a társaság vagyoni és 
üzleti tevékenységével megismerkedett 

4. Vevő az üzletrész teljes összegű vételárát  az eladó részére már korábban megfizette, 
melyet . eladó  ezen okirat aláírásával elismer, egyben feltétlen hozzájárulását adja 
ahhoz is, hogy a vétel tárgyát képező üzletrészre vonatkozóan a tulajdonjog a 
tagjegyzéken, valamint a cégnyilvántartásban  vevő nevére átvezetésre kerüljön.  

5. Vevő kijelenti, hogy a korábban egyszemélyesként működő társaság társasági 
szerződésének elkészítésére sor került, a társasági szerződésben foglaltak akaratának 
mindenben megfelelnek, az okiratban foglalt rendelkezéseket ismeri, azt magára nézve 
kötelezőnek fogadja el.  

6. Dévaványa Város Önkormányzata a 2./ pont alatt körülírt üzletrészt a fenti 
feltételekkel megveszi. 

7. Az üzletrész adásvételi szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
azzal írták alá, hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kérik. 

 
Gyomaendrőd, 2012. február    napján. 
Előttünk tanúk: 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata  Dévaványa Város Önkormányzata 
eladó       vevő 
 
 
Ellenjegyzem: 
Dr. Juhász István ügyvéd.- 
 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Társasági szerződés, valamint az Üzletrész 
adásvételi szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 
Határidő:  folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – kérdése, hogy az 
orvosi ügyeli ellátáshoz mekkora összeggel kellett hozzájárulni? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy 37,- Ft/fő/hó összeget kellett december 15-től 
biztosítani az orvosi ügyeleti ellátáshoz. Elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe ezt a szinten be is tervezték. Kérdés hogyan fog dönteni a többcélú társulás. 
Bíznak abban, hogy ezen összeg csökkenni fog.   
Megkérdezi, hogy kíván-e még valakinek hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 
következő határozattal: 
 

Határozat: 
 36/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 393/2011.(X.27.); 
449/2011.(XII.8.); 454/2011.(XII.8.); 2/2012.(I.12.); 3/2012.(I.12.); 4/2012.(I.12.); 
5/2012.(I.12.); 7/2012.(I.12.); 11/2012.(I.26.); 14/2012.(I.26.); 15/2012.(I.26.); 
16/2012.(I.26.); 17/2012.(I.26.); 18/2012.(I.26.); 19/2012.(I.26.); 20/2012.(I.26.); 
21/2012.(I.26.); 22/2012.(I.26.); 23/2012.(I.26.); 24/2012.(I.26.); 25/2012.(I.26.); 
27/2012.(I.26.); 30/2012.(I.26.); 33/2012.(I.26.) 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 Strandfürdő 
és Gyógyászat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.  
A polgármester megadja a szót Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai 
koordinátora részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – köszönti a testületi ülésen 
megjelenteket.  
Kiegészítést nem kíván tenni az írásos anyaghoz, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Az intézmény szakmai koordinátora egy prezentáció keretében bemutatja a Strandfürdő és 
Gyógyászatot.  
A prezentáció anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kállai Anikónak a prezentációt. 
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
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Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság hétfői ülésén részletesen megtárgyalta a beszámolót, amelyet 
elfogadásra javasol a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertesét.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a beszámolót, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertesét.  
Megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén részletesen foglalkozott a beszámolóval, amelyet elfogadásra javasolnak a 
testület felé.  
Dr. Demeter Erzsébet a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja az ülésen megköszönte, 
hogy a Strandfürdőben megvalósult az úszásoktatás szeretné, ha ez a folyamat tovább 
folytatódna.  
A bizottság elnöke örömmel tapasztalja, hogy egyre több civilszervezet tarja rendezvényeit, 
programjait a Strandfürdőben. A bizottság elnöke a civilszervezetek figyelmébe ajánlja, hogy 
nyári programjaik megtartásához nagyon jó helyszín a Strandfürdő területe.  
A bizottság tagjai megköszönik a Strandfürdő és Gyógyászat dolgozóinak a végzett munkát.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a bizottsági javaslat ismertesét.  
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – véleménye szerint a fürdő területén parkosítást kellene végezni, 
több fát kellene ültetni, valamint virágokat. Az anyagi lehetőségekhez mérten ezen kellene 
javítani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kállai Anikó részére. 
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – szeretnék, ha a fürdő 
területén a parkosítás tartós lenne, de ez nem így van. Az elültetett növényeket néhány napon 
belül eltűntek.   
Nyuzó Marietta képviselő – szomorú dolog, hogy a virágokat kiszedik, de növényekkel 
hangulatosabb lenne a fürdő.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
egyetért a Nyuzó Marietta által elmondottakkal. Elmondja, hogy a Költségvetési Egyeztető 
Munkacsoport ülésén szó volt arról, hogy nagyobb odafigyeléssel legyenek a parkosításra, az 
öntözésre. Erre vonatkozóan pozitív ígéretet kaptak, annál is inkább, hiszen ott az ifjúsági 
tábor beruházása el fog kezdődni és az ott folyó munkákat a parkosítással lehet egy kicsit 
ellensúlyozni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – felhívja azon 
dévaványai lakosok figyelmét, akik a termálkútról viszik a vizet, hogy ne menjenek a 
kerítésen belül és ne állítsák el az ott lévő csapokat, mivel ezzel nagy kárt okozhatnak.     
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
Elmondja, hogy valóban nagy gondok adódhatnak abból, ha a csapokat elállítják. 
A polgármester megadja a szót Kállai Anikó részére.  
Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, hogy a gépész-
karbantartó dolgozójuk megoldja, hogy a csapokat a későbbiekben ne lehessen átállítani.  
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Több alkalommal felhívták már a lakosok figyelmét, de sajnos nem mindenki érti meg. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a fürdő látogatottsága hagy maga után kívánni 
valót. Jóval több látogatót tudnának az adottságok miatt fogadni. Elmondja, hogy a korábbi 
években a dévaványai lakosok, valamint a környező települések lakosai körében 
közkedveltebb volt a fürdő. Elmondja érthető, hogy a környező településekről kevesebben 
járnak hiszen fürdőikben fejlesztések voltak, de a dévaványai szolgáltatási díjak sokkal 
kedvezőbbek. Megjegyzi, hogy sok dévaványai lakos más települések strandfürdőit látogatja. 
Jó lenne, ha a helyi lakosok a jelenlegitől nagyobb mértékben vennék igénybe a szolgáltatást.  
A polgármester elmondja, hogy az Utazás Kiállításra és a Gazdasági Magazin részére a 
promóciós anyag el lett küldve, ami felhívja a figyelmet arra, hogy a nyári szezonkezdetre 
elkészül az ifjúsági tábor. A polgármester elmondja, hogy fel kell venni az utazási irodákkal a 
kapcsolatot. A polgármester örömére szolgált, hogy Kurucz-Katona László és felesége 
megkereste és elmondták, hogy programajánlásokat készítenek, amelyeket külföldre is 
eljuttatnak.  
Röviden szól a Strandfürdő és Gyógyászat 2012. évi költségvetéséről.  
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Strandfürdő és Gyógyászat működéséről szóló beszámolót kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 37/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dévaványai Strandfürdő és 
Gyógyászat működéséről, az egészségügyi szolgáltatás helyzetéről, a működés 
személyi, tárgyi feltételeiről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
A képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját.  
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
 

(A Strandfürdő és Gyógyászat intézményi működéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a Szügyi 
Dániel Református Általános Iskola tájékoztatója az intézményben folyó oktatási munkáról, 
az átadott önkormányzati feladat ellátásáról.  
Elmondja, hogy az iskola igazgatója által küldött írásos anyag a meghívottak részére 
megküldésre került.  
A polgármester ismerteti a jelenlévőkkel Dr. Csatáriné Tóth Éva a Szügyi Dániel Református 
Általános Iskola igazgatójának a levelét, amely a következőképpen szól: 
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„Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm megtisztelő meghívását a képviselő-testületi ülésre. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy egyéb elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni az ülésen. 
Építő jellegű, hasznos tanácskozást kívánok! Életére, munkájára Isten gazdag áldását kérem!” 
Az iskola igazgatójának a levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékozatót, amelyet tudomásul 
vesznek. 
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az 
iskola igazgatója. 
Elmondja, hogy 1991-ben kezdődött az oktatás a Szügyi Dániel Református Általános 
Iskolában, akkor a tanulói létszám 180 volt, a Ványai Ambrus Általános Iskolának pedig 
1.200 tanulója volt. Jelenleg a Szügyi Dániel Református Általános Iskolában 112 gyermek 
tanul, a Ványai Ambrus Általános Iskolában pedig 650 gyermek. Elmondja, hogy a 
gyermeklétszám csökkenése miatt kevesebb a tanulói létszám mindkét iskolában.   
Az iskola igazgatójától szerette volna megkérdezni, hogy milyen a továbbtanulási arány 
gimnáziumba, szakképzőbe, a helyben tanulók száma hogyan alakul.  
Elmondja, hogy a Ványai Ambrus Általános Iskolában az osztálylétszám 21-31 tanuló között 
van, míg a Szügyi Dániel Református Általános Iskolában egy osztályban kb. 15 gyermek 
tanul. Megjegyzi, hogy az alacsonyabb létszámú osztályokban a pedagógus egy gyermekkel 
többet tud foglalkozni.  
Bízik abban, hogy Béres János református lelkész reagálni fog az elmondottakra.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, hogy a kisebb létszámú osztályokban lehetőség van arra, hogy a 
pedagógus egy-egy diákkal többet foglalkozzon, ebből adódóan a kapcsolattartásra is nagyobb 
lehetőség van a szülőkkel. Az oktatás színvonalát mutatja az is, hogy a kikerülő diákok 
megállják a helyüket a középiskolákban, illetve főiskolákon, egyetemeken.  
A polgármester megadja a szót Béres János református lelkész részére.  
Béres János református lelkész – elmondja, hogy diákjaik közül sokan az ország legjelesebb 
gimnáziumaikban vannak jelen és bízik abban, hogy a jövőben is így lesz. Elmondja, hogy 
főiskolák, egyetemek is dicsekedhetnek dévaványai tanulókkal.  
A református lelkész úgy gondolja, mindkét iskolának az a kötelessége, hogy teljesítse az 
elvárásokat az oktatás területén, a társadalom felé. A pedagógusok kemény munkát végeznek 
annak érdekében, hogy a tanulók öregbítsék Dévaványa hírnevét. 
A gyermekek számának csökkenése miatt alacsonyabbak az osztálylétszámok. Ez esetben 
jobban oda tudnak figyelni a gyermekekre a pedagógusok, talán másképpen alakul a 
pedagógus szülő közötti viszony. Meglátása, hogy az iskolában a légkör baráti hangulatú. 
 
A református lelkipásztor szeretné, ha a Református Egyház felhívása eljutna a település 
lakosaihoz. Elmondja, hogy Kelet-Magyarországon szociális házi gondozást indítanak, 
szolgáltatási díj nélkül. Várják az érettségizett, munkanélküliek, pályakezdők jelentkezését 
ezen feladat ellátására, a fizetésük bruttó 108.000,- Ft lesz. Ingyenes továbbképzést 
biztosítanak a jelentkezők számára. Elmondja, hogy a tevékenység végzésére meg van az 
engedély a kormányhivataltól, az egyház vezető testületétől. A házi szociális segítségnyújtás 
keretében elvégzendő feladatok között van pl. a fahasogatás, fa behordás, hó eltakarítás, 
bevásárlás, gyógyszer kiváltás, fűnyírás és még sorolhatná a teendőket. Kötelező heti tervet 
készíteni és naplót kell vezetni a feladatok elvégzéséről, amelyet nagyon szigorúan ellenőrizni 
fognak. A településeken az adott egyházközségen keresztül működik a szolgáltatás. Elmondja, 
hogy a Dévaványai Egyházközség hozzájárult ennek a szociális szolgáltatásnak a 
működéséhez. Még egyszer elmondja, hogy az ellátottnak a szolgáltatásért nem kell fizetnie.  
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Köszöni, hogy meghallgatták.  
Várjak a további kérdéseket, felvetéseket, amelyekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Béres János református lelkésznek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – megköszöni Béres János református lelkésznek a tájékoztatót. 
Elmondja, örömmel veszi, hogy van a településen egyházi iskola. 
Néhány mondatot szeretne hallani arról, hogy milyen a Ványai Ambrus Általános Iskola és a 
Szügyi Dániel Református Iskola közötti együttműködés. Gondol itt a közösen benyújtott 
pályázatokra stb.  
Örömmel vette, hogy a városban megjelenik a szociális gondoskodás. Javasolja, hogy a 
Dévaványai Hírlapban ezzel kapcsolatban jelentessenek meg cikket ez úton is tájékoztassák a 
település lakosságát.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Béres János református lelkész részére.   
Béres János református lelkész – nincs arról tudomása, hogy a két iskola közösen pályázik-e, 
vagy sem. Elmondja, hogy az egyházi iskola hozzájárulása volt szükséges ahhoz, hogy a 
Ványai Ambrus Általános Iskola központi épülete felújításra kerüljön.  
Elmondja, hogy a Ványai Ambrus Általános Iskola intézményeiben is az egyházközség 
hitoktatója oktat, panaszt részéről még nem hallott. Bízik abban, hogy a két iskola egymás 
mellett el tud lenni.   
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – kérdése, hogy a hitoktatás milyen formában történik? 
Béres János református lelkész – a bizottsági elnök kérdésére elmondja, hogy az egyházi 
iskolában heti 2 hittanóra kötelező. Véleménye szerint Magyarország az egyetlen olyan 
ország, ahol tiltakoznak a hitoktatás ellen. Meglátása, hogy az embereknek szüksége van a 
hitoktatásra. Elmondja, hogy teszik a kötelességüket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Béres János református lelkésznek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy az idei évben fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Szügyi Dániel 
Református Általános Iskola. Bízik abban, hogy a csökkenő gyermeklétszám ellenére is 
tudnak a későbbiekben is működni.  
Az együttműködéssel kapcsolatban elmondja, hogy az egyházi iskola tanulói is részt vesznek 
a művészetoktatási intézményben folyó munkában, ami mindenképpen pozitívum.  
Bízik abban, hogy a gyermeklétszám szaporodni fog.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – megköszöni a Szügyi Dániel Református Iskolában dolgozók munkáját.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Szügyi Dániel Református Általános Iskola tájékoztatóját az intézményben 
folyó oktatási munkáról, az átadott önkormányzati feladat ellátásáról kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 38/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szügyi Dániel Református 
Általános Iskola tájékoztatóját az intézményben folyó oktatási munkáról, az átadott 
önkormányzati feladat ellátásáról jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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Az intézmény igazgatójának és dolgozóinak eredményes munkavégzést kíván. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
(A Szügyi Dániel Református Általános Iskola tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az ÁMK 
Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója. 
A polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet intézményegység vezető részére, ha az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van akkora, azt tegye meg.  
Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője – köszönti az 
ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő 
kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a 
bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékozatót, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. A beszámolót a bizottság színvonalasnak 
tartja, az ott végzett munkáért elismerésüket fejezik ki.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertesét.  
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, a mai napon hallotta a rádióban, hogy a Békési Könyvtár 
igény esetén házhoz szállítja a könyveket. Kérdése, hogy ilyen szolgáltatás van a dévaványai 
könyvtárban? 
Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője – a képviselő 
kérdésére elmondja, hogy ez a szolgáltatás működik a könyvtárban, a beszámolóban ezt le is 
írta.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy könyvtárközi kölcsönzésre is van lehetőség az 
intézményegységben, amely lehetőséggel már több alkalommal élt és élni is fog a jövőben.  
Pap Tibor polgármester – kérdése, hogy a könyvtárlátogatók milyen igényeket vetnek fel a 
szolgáltatással kapcsolatban? Az internet szolgáltatás is működik az intézményben, amelyet 
sokan igénybe vesznek. 
Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője – az olvasók 
problémáit, kéréseit igyekszenek teljesíteni. Az internet szolgáltatást most már sorban állás és 
időkorlát nélkül igénybe tudják venni az érdeklődők.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ecsegfalvi, a bucsai és a körösújfalui könyvtár 
együttműködik a füzesgyarmati könyvtárral. 
Kérdése, hogy a dévaványai könyvtárnak van-e ilyen jellegű kapcsolata más településen lévő 
könyvtárakkal? 
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Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője – elmondja, hogy 
az ecsegfalvi könyvtár az egy mozgókönyvtár. Elmondja, hogy a dévaványai könyvtárnak az 
önkormányzat a fenntartója, az ecsegfalvi könyvtár pedig kapcsolódott a füzesgyarmati 
könyvtárhoz, tehát nem önálló könyvtárról van szó. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e még 
valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Ladányi Mihály Könyvtár beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 39/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK Ladányi Mihály 
Könyvtár Intézményegységének beszámolóját a könyvtári szakmai tevékenységről 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  -  

 
 
(A Ladányi Mihály Könyvtár beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2012. évi 
költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a középtávú 
(három éves) számítások bemutatása. 
A polgármester elmondja, hogy hosszú idő volt szükséges ahhoz, hogy ez a rendelettervezet a 
jelenlegi formájában a testület elé kerüljön. Megköszöni a tervezet összeállításában 
résztvevők munkáját.  
A polgármester elmondja, hogy a rendelettervezetet a bizottságok üléseiken véleményezték, a 
kialakult véleményt a bizottságok elnökei ismertetni fogják a jelenlévőkkel.  
A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, hogy az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, nagyon sok időt vett igénybe 
az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetének az összeállítása.  
Elmondja, hogy az intézmények teljesítették az elvárt 2 %-os csökkentést, így a működési 
hiány 48.772.000,- Ft-ra módosult. Elmondja, hogy a költségvetés főösszegében 146.620.000,- Ft  
előző évi pénzmaradvány is szerepel bevételként.  
Tehát az önkormányzat 2012. évi költségvetése 1.560.325.000,- Ft költségvetési bevétellel, 
1.609.097.000,- Ft költségvetési kiadással, 48.772.000,- Ft működési hiánnyal került 
összeállításra. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
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Megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotásával egyhangúlag egyetért 1.560.325.000,- Ft költségvetési bevétellel, 
1.609.097.000,- Ft költségvetési kiadással, 48.772.000,- Ft működési hiánnyal. 
Röviden szól arról, hogy a költségvetés összeállításakor az óvatosság elvét alkalmazták.  
Szól a tervezett beruházásokról, a törvényi változásokról, az önkormányzatok 
finanszírozásáról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet 
megalkotását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság szintén foglalkozott ülésén az önkormányzat 2012. évi költségvetésével. A rendelet 
megalkotását javasolja a testület félé.  
Bíznak abban, hogy működési hitelfelvételre nem fog sor kerülni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a szerényebb tervezés a számokban is tükröződik, hiszen az 
elmúlt évben a költségvetést 2.176.153.000,- Ft főösszeggel fogadta el a képviselő-testület, a 
jelenlegi rendelettervezetben a főösszeg 1.609.097.000,- Ft. Megjegyzi, hogy a különbözet a 
fejlesztésekből adódik, a működés elsődlegessége került figyelembe vételre. Látható, hogy a 
működési hiányt is sikerült faragni, mivel a legutóbbi ülésen ezen összeg 86 millió forint 
körül volt.  
Bízik abban, hogy a 2012-es évben is kapnak támogatást az ÖNHIKI-s pályázaton. Év közben 
törekedni kell a többletbevétel elérésére és a kiadások csökkentésére.  
Elmondja, hogy az okozta. hogy nem sikerült működési hiány nélkül összeállítani a 
költségvetést, hogy nőtt áfa mértéke, az állami támogatások csökkentek, többletterhek is  
megjelentek, mint pl. a garantált bér, minimálbér emelése, azok járuléka stb. 
Elmondja, hogy ezen napirend kapcsán van jelen az ülésen a szomszéd település Ecsegfalva 
polgármestere. 
Megadja a szót részérre.   
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata 2012-es évben közel 10 millió forinttal 
fog hozzájárulni az ÁMK tagintézmény működéséhez. Ezen összeget képviselő-testületük 
megfelelőnek tartja.  
Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata a fizetési kötelezettségének időben eleget 
tudott tenni az elmúlt évben, bíznak benne, hogy az idei évben is így lesz.  
Örömmel veszik, hogy az ecsegfalvi gyermekek ilyen korszerű intézményben tanulhatnak, ezt 
a színvonalat Ecsegfalván nem tudnák számukra biztosítani.  
Jó döntés volt az, hogy intézményfenntartó társulást hoztak létre annak ellenére, hogy nagy 
volt az ellenállás az ecsegfalvi lakosok körében.  
Részletes kimutatást kapnak arról, hogy az átadott pénzeszközt mire fordítja az iskola, ami 
nagyon fontos, hiszen így a képviselő-testületnek is be tud számolni arról, hogy a 
tagintézménynek mely szegmensébe került beépítésre a pénzeszköz.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani Ecsegfalva Község polgármestere.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kovács Máriának az elmondottakat. 
A polgármester 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 2011-es évben vita volt az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásával 
kapcsolatban. A pályázaton elnyert forrással csökkent a működési hiány. Kéri a képviselő-
testület tagjait, ha a pályázat kiírásra kerül, akkor az első fordulóra nyújtsák be a pályázatot.  
Pap Tibor polgármester – ígéret van arra, hogy a 2012-es évben is kiírásra fog kerülni az 
ÖNHIKI-s pályázat. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt Galuska Józsefné könyvvizsgáló, aki 
elmondta, hogy a költségvetés a jogszabályi előírásoknak megfelel minden szempontból.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetését 1.560.325.000,- Ft költségvetési 
bevétellel, 1.609.097.000,- Ft költségvetési kiadással, 48.772.000,- Ft működési hiánnyal kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő – testületének 

6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletét 
az  

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ehhez a napirendhez kapcsolódik Dévaványa 
Város Önkormányzat középtávú terv tervezetének megtárgyalása. 
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. alcím alatt  a középtávú tervezés elkészítését írja elő. Az 
önkormányzatokra vonatkozóan a hivatkozott törvény 29. § (3) bekezdés alapján: „(3) A helyi 
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi 
személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig 
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. 
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 
 A középtávú tervben be kell mutatni költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az 
adósságot keletkeztető ügyleteket és azok értékeit, valamint ugyanezen időszakra vonatkozó 
jogszabályban meghatározott bevételeket. 
A középtávú terv elkészítésének célja, hogy a költségvetési és az azt követő három évben 
tervszinten lesz-e forrása az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségnek.  
Azt, hogy mely saját bevételeket lehet beszámítani jogszabály, sorolja fel, amelyek a 
következők: 

- helyi adóból származó bevétel, 
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 
- osztalék, koncessziós díj és hozambevétel, 



 22

- tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvényrészesedés, vállalat értékesítéséből 
vagy    privatizációból származó bevétel, 

- bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint  
- a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelenleg fennálló 
hosszúlejáratú fejlesztési hitelfelvételből és fejlesztési célú kötvénykibocsátásból eredő 
kötelezettségeink az alábbiak szerint:  

1. A hitel igénybevételének célja: 8 db bérlakás felépítése, Dévaványa, Névtelen utca 
(ma: Ladányi Mihály utca) 
A hitelt folyósító pénzintézet: OTP Bank Rt. Dél-alföldi Régió Békéscsaba 
A hitel összege: 49.447.000,- Ft. 
A hitel kamata: 5 % 
Éves tőketörlesztés összege: 2.472.000.000, Ft. 
A hitel futamideje: 20 év, 2002. szeptember 25-től 2022. szeptember 25.  
2011. december 31-én fennálló tőketartozás összege 26.574.000,- Ft.  

2. A hitel igénybevételének célja: komposztáló telep kiépítése, valamint a hozzá tartozó 
zöldhulladék komposztáló gépsor és tartozékainak beszerzése  
A hitelt folyósító pénzintézet: OTP Bank Rt. Dél-alföldi Régió Békéscsaba 
A hitel összege: 43.500.000,- Ft. 
A hitel kamata: változó 3 havi EURIBOR + 2 % 
Éves tőketörlesztés összege: 2.520.000,- Ft. 
A hitel futamideje: 20 év, 2006. szeptember 25-től 2026. június 5.  
2011. december 31-én fennálló tőketartozás összege 36.570.000,- Ft.   

3. A kötvénykibocsátás célja: A fejlesztési feladatok finanszírozásához szükséges saját 
forrás, valamint likvidhitel kiváltás biztosítása, ami az utófinanszírozott támogatások 
megelőlegezését szolgálja.  
A kötvény lejegyzője: K&H Bank Nyrt. 
A kötvény devizaneme: CHF, igénybevételi árfolyam 150, összege 2.000.000  
A kötvény forintban (kibocsátáskor): 300.000.000,- Ft 
A kötvény kamat: 6 havi CHF LIBOR + 0,95 %  
A visszavásárlás (kötvénytörlesztés) kezdő időpontja: 2009. szeptember 30. 
A lejárat időpontja: 2027. szeptember 30. 
2011. december 31-én fennálló tőketartozás 1.730.000  CHF,  ami 2011. december 31-
én a MNB devizaárfolyamon átszámítva 442.724.000,- Ft.  

Az irodavezető elmondja, hogy ezekből az adatokból állították össze Dévaványa Város 
Önkormányzat középtávú tervét az elérhető saját bevételek és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek ismeretében a költségvetési év és az azt követő 
három évre.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szűcsné Horváth Margit irodavezetőnek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen előterjesztést is megtárgyalta. A határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 40/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés alapján a következő tartalommal elfogadja Dévaványa 
Város Önkormányzat 2012-től -2015. évre szóló középtávú tervét, Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 
ismeretében.  

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2012. - 2015. évre.  

Adatok: ezer forintban

Megnevezés Ssz. Tárgyév 2012. 2013. év 2014. év 2015. év 

Helyi adók 01 181 000 181 000 181 000 203 950

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 

02 10 314 0  0 0 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 0 0  0 0 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 

04 85 364 82 039 80 000 80 000

Részvények, részesedések értékesítése 05 0 0  0 0 

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 0 0  0 0 

Díjak, pótlékok, bírságok 07 2 300 2 300 2 300 2 300

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 08 0 0  0 0 

Saját bevételek (01+…+08) 09 278 978 265 339 263 300 286 250

Felvett hitel tőketartozása/év 10 4 992 4 992 4 992 4 992

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 0 0  0 0 

Kötvénytörlesztés /év 12 28 080 28 080 28 080 28 080

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 13 0 0  0 0 

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (10+…+13) 

14 33 072 33 072 33 072 33 072

 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
Határidő:  azonnal   
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy lehetőség van az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására. 
A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, ha 
az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítése van akkor, azt tegye meg.  
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szabályozza azt, hogy a Képviselő-testület 
költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok átcsoportosításáról dönthet.  Fenti szakasz (4) bekezdése pedig azt szabályozza, 
hogy a Képviselő-testület az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 
december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. 
Elmondja, hogy a tervezet a teljesített adatokhoz van hozzárendelve.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításával egyetért. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet 
megalkotását.  
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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 
módosításával az elhangzottak alapján, mely szerint a fő összeg 2.321.691.000,- Ft-ról 
2.473.578.000,- Ft-ra módosul kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 
 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő – testületének 

7/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletét 
az  

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Földi Imre képviselő az ülésteremből távozott így a testület létszáma 7 fő.  
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5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az első bejelentést, amely egy rendelet tervezet Feke László műszaki 
irodavezető terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2012. 
február 10-én megküldött levelében értesítette az önkormányzatot arról, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. Igazgatósága 2012. január 30-án megtartott ülésén tárgyalta meg a 
„Tájékoztatás a tulajdonos önkormányzatok részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. 
törvény szerinti, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal kapcsolatos rendelet alkotásáról” 
cími napirendi pontját. E tárgyban az Igazgatóság a 21/2012.(I.30.) számú határozatában úgy 
döntött, hogy a Társaság hívja fel a tulajdonos önkormányzatok figyelmét arra, hogy a 
törvény által biztosított határidőn belül lehetőségük van a tulajdonukban álló vízi-közmű 
vagyonelemeket kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősíteni. 
Áttekintve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt az ügyben az alábbiakban 
tájékoztatja az irodavezető a Képviselő-testületet: 
Az Országgyűlés a tavalyi évben elfogadta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvényt. E törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon 
megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a 
követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a 
nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a 
helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit. 
A nemzeti vagyon Alaptörvény szerinti behatárolása azt a célkitűzést fejezi ki, hogy az állam 
és az önkormányzatok által ellátott közfeladatok törvényben meghatározott megosztásának 
elve érvényesüljön az adott feladat ellátásához rendelt vagyonnak az állam tulajdonából 
önkormányzati tulajdonba, vagy – az adott feladatnak az államhoz történő telepítése esetén – 
önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülése során. A törvény a nemzeti vagyon 
elsődleges rendeltetéseként a közfeladatok ellátásának biztosítását határozza meg, és megteszi 
a közfeladatok fogalmának általános jellegű definiálását oly módon, hogy figyelemmel van a 
közfeladatok, közszolgáltatások fogalmának egyéb más jogszabályokban alkalmazott 
jelentéseire. 
A nemzeti vagyon védelmét a lehető legnagyobb mértékben, a legszigorúbb szabályozással 
biztosítja a törvény, lehetővé téve ugyanakkor az okszerű és célszerű gazdálkodást. 
A legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a kizárólagos állami és önkormányzati tulajdon 
meghatározása, ami forgalomképtelenséget jelent, azaz teljes elidegenítési és terhelési 
tilalmat, valamint dologi jog, vagy osztott tulajdon létesítésnek tilalmát. Ezen vagyonelemek 
körét taxatíve határozza meg a törvény és mellékletei. Az állam az önkormányzatok 
kizárólagos tulajdona fő szabályként kizárólag koncesszió útján hasznosítható. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (4) bekezdése értelmében: 
„Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. 
mellékletben meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében 
ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem”. 
Ezen jogszabályi helyben hivatkozott 2. melléklet II. pontja rögzíti a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó elemek körét, melynek b) pontja 
tartalmazza a többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, 
valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedést. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) 12. pontja meghatározza a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon fogalmát: az 1. § (2) bekezdés a) – az állam 
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vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok – pontja hatálya alá nem tartozó 
azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat 
tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. 
A törvény 18. § (1) bekezdése értelmében „A helyi önkormányzat a rendelete alapján 
forgalomképtelennek minősülő vagyonából – az e törvény hatálybalépésétől számított 60 
napon belül – rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, 
amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősíti”. 
Amennyiben az önkormányzat helyi rendeletében a víziközmű-vagyon elemekről, mint 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonról rendeletet alkot, úgy azok a törvény 6. § (5) bekezdése 
értelmében vagyonelem elidegenítési és – vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati 
jog vagy szolgalom kivételével – terhelési, valamint osztott tulajdon létesítésnek tilalma alá 
kerülnek. 
Dévaványa Város Önkormányzatának vagyonát áttekintve a rendelet tervezet 1. §-ában 
szereplő vagyonelemeket találták, amelyeket a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján 
kiemelt nemzeti vagyonként szükséges kezelni. A fenti rendelkezések miatt. 
Az irodavezető röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben foglaltakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen előterjesztést is megtárgyalta. A rendelet 
megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet 
megalkotását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni, 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban 
lévő nemzeti vagyon elemekről szóló rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

8/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletét 
 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű  
önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről 

 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet Szarka Andrea 
igazgatási irodavezető készítette. Megadja a szót részére, hogy ismertesse a jelenlévőkkel 
miért vált szükségessé a rendelet módosítása.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2012. január 17-én megtartott ülésén Kiss Károly a bizottság elnöke javaslatként 
vetette fel, hogy a Szociális Földprogram keretében 300-500 m2 nagyságú földterületek 
kerüljenek kiosztásra a szociálisan rászorulók körében, akik a mindennapi megélhetésük 
kisegítése érdekében konyhakerti növényeket tudnának termeszteni rajta.  
A képviselő-testület múlt havi ülésén Kanó József képviselő tanácsolta, ne vessék el a 
javaslatot, kerüljön kidolgozásra és a következő ülésen tárgyalják újra a témát. 
Az irodavezető a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét elkészítette.  
A rendelet tervezetben módosításra kerül az 1-2 fős családok, és a 3 és több fős családok 
részére igényelhető ingyenes földhasználat nagysága. A szociálisan rászorulók tekintetében a 
vagyonnal nem rendelkezik előírás, ezen elvvel igazodva többségében a szociális ellátások 
feltételeihez. A jelenlegi szabályozásban a növénytermesztés költségeit az önkormányzat 
megelőlegezi és majd az év végi bevételből kerülnek elszámolásra. Ezen rész átgondolása 
szükséges és a módosításban a növénytermesztéséhez a vetésig, ültetésig, telepítésig 
szükséges talaj-előkészítő munkálatokat javasolja biztosítani az igénylők részére. 
Az önkormányzati rendeletmódosítás tervezetét az elmondottakra figyelemmel készítette el az 
irodavezető. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé. Bíznak abban, hogy minél többen 
élni fognak a lehetőséggel. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen előterjesztést is megtárgyalta. A rendelet 
megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet 
megalkotását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni, 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

9/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletét 
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a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  
2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés kapcsolódik az előzőhöz, 
amelyet szintén Szarka Andrea igazgatási irodavezető terjesztett a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése értelmében a 
Szociális Földprogram meghirdetéséről a Képviselő-testület dönt.  
Az irodavezető elkészítette a felhívást, amelyet ismertet a jelenlévőkkel.  
A felhívás szövegét az előterjesztés tartalmazza.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság a felhívás megjelentetésével egyetért.  
Megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja,  
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a felhívás megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a felhívás megjelentetését az 
elhangzottak alapján.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni, 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki egyetért a felhívás megjelentetésével az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 41/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális Földprogram 
keretében a szociálisan rászorulók körében növénytermesztési programot valósít meg és az 
alábbi felhívást teszi közzé a Dévaványai Hírlapban:   

FELHÍVÁS 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Földprogram keretében a 
szociálisan rászorulók körében növénytermesztési programot valósít meg. 
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 

a) jövedelemmel nem rendelkeznek;  
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, 
c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;  
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d) pályakezdő munkanélküliek  
és vagyonnal nem rendelkeznek. 

A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok részére legfeljebb 400 m2, három és 
több fős családok részére legfeljebb 500 m2 nagyságú ingyenes földhasználat biztosítható. 
 

Az igénylés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú irodája. 
Az igénylés ideje: 2012. március 2. – 2012. március 19. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Dévaványai 
Hírlapban történő közzétételéről gondoskodjon.  
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
Földi Imre képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma ismételten 8 
fő.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés az Önkormányzat által 
adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló rendelet módosításával 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy az Önkormányzat által 
adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 1/2010.(I.29.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatra került.  
Felülvizsgálatát indokolta az elismerő címek adományozásának rendje. Kialakult szokássá 
vált, - ellentétben a rendeletben foglaltakkal - hogy a bizottsági, illetve testületi ülésen is 
merültek fel javaslatok. Jelen rendelet-tervezetben „A” és „B” változatot készített az 
irodavezető, miszerint változatlanul marad és határnaphoz kötődik a javaslattétel, illetve 
igazodva a kialakult szokáshoz a legkésőbbi javaslattételi időpontként a képviselő-testületi 
ülés lett meghatározva.  
Elmondja, hogy ismételten eltelt három év és megrendezésre kerül a Dévaványaiak 
Világtalálkozója, amelynek keretében a „Dévaványáért” kitüntetés is átadásra kerül. A 
tapasztalatok tükrében kéri, foglaljon állást a Képviselő-testület, hogy a kitüntetés átadására 
továbbra is megfelelő-e ez a rendezvény, vagy mint a többi években az ünnepi testületi ülés 
keretében a városháza díszterme adjon „otthont” e magasztos kitüntetés átadásának. 
A rendelet-tervezetbe beépítésre került továbbá az egyes elismerő címeknél az 
adományozható személyek körének bővítése, mivel egyre többször találkozhatunk azzal a 
ténnyel, hogy a civil szférából az egyes területeken elhivatott, segítő kész, lelkiismeretes 
emberek segítik a mindennapi munkát. 
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény új alapokra helyezi a helyi önkormányzatok által adományozható 
elismerések szabályozását is.  
A törvény 24. § (9) bekezdése értelmében „Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés 
elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható 
elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az 
elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék 
esetében annak időtartamát.” 
A törvény 22. §-a értelmébe a helyi önkormányzat képviselő-testülete a feladatkörével 
összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, 
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díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat. A törvény előírásai 
szerint önkormányzati rendeletben kell szabályozni: 

a) az elismerés elnevezését, fajtáit (osztályait), 
b) az elismerésben részesíthető személyek körét, 
c) az évente adományozható elismerések számát, 
d) az elismerés adományozásának feltételeit és rendjét, valamint 
e) az elismerés leírását. 

Az irodavezető az elmondottaknak megfelelően az Önkormányzat által adományozható 
kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet tervezetet terjesztette a 
testület elé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság ülésén foglalkozott a témával.  
A bizottság javaslata, hogy a „Dévaványáért” kitüntetések augusztus 20-án kerüljenek 
átadásra.  
A kitüntetésre, illetve elismerésre javasolt személyek írásban legyenek beterjesztve a 
bizottsági ülésre, amelyet a bizottság ülésén véleményezzen és tegye meg javaslatát a testület 
felé. A határidő lejártát követően ne lehessen javaslatot tenni. 
Egyetért a bizottság az elismerő címeknél az adományozható személyek körének bővítésével.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági javaslatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére.  
Nyuzó Marietta képviselő – egyetért azzal, hogy a megadott határidőt követően ne lehessen 
javaslatot tenni, valamint azzal, hogy a bizottság véleményezze a beterjesztett írásos anyagot 
és tegye meg javaslatát a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére.  
Kiss Károly képviselő – elmondja, hogy az intézmények és a lakosság javaslatait is 
figyelembe kell venni a döntés meghozatalánál.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a lehetőség eddig is adott volt számukra.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről 
szóló rendelet megalkotásával a bizottsági javaslat szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletét 
 

az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés a polgármesteri hivatal 
alapító okiratának módosításával kapcsolatos. 
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A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére, ismertesse a 
jelenlévőkkel, hogy miért van szükség az alapító okirat módosítására.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a polgármesteri hivatal alapító 
okiratát a Képviselő-testület 2011. április 28-án megtartott ülésén tárgyalta és a 
173/2011.(IV.28.) számú Kt. határozatával fogadta el. 
A 2012. január 1-jétől hatályos új az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
annak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelete jelentős változást ír elő az önkormányzati gazdálkodás működésében, mely érinti a 
polgármesteri hivatal alapító okiratát is, valamint az államháztartási szakágazati rendről szóló 
56/2011.(XII.31.) NGM rendelet szükségessé teszi annak felülvizsgálatát. 
Az új szabályozás legfontosabb pontja, hogy el kell különíteni egymástól a helyi 
önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a helyi 
önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési 
kiadásait.  
Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó 
szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek az önkormányzati hivatal alapító okiratában, 
ezért ezeket a módosítás alkalmával törölni kell, de mivel a helyi önkormányzat a törvény 
erejénél fogva jön létre, alapító okirattal nem rendelkezik, így a törölt alaptevékenységhez 
kapcsolódó szakfeladatokat majd belső szabályzatokban szükséges rögzíteni.  
Az elmondottaknak megfelelően a jelen ülésre beterjesztett alaptó okiratból törlésre kerültek 
a helyi önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok. 
Az alapító okiratok hatályba lépésének időpontja: 2012. március 1. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával egyetért. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításával szintén egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 42/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 8. §-a, 9. §-a, és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 
5. §-a alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatlan időre 
alapított Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének 173/2011.(IV.28.) Kt. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja: 
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Az alapító okirat 4) pontja „nemzeti és etnikai kisebbségek” helyébe az alábbi szöveg lép: 
nemzetiségek. 
 
Az alapító okirat 5) pontja az alábbiak szerint módosul: 

5. Alaptevékenysége:  
A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-
tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-
módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, 
analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi 
információszolgáltatással összefüggő feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján folytatja. 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Feladatmutató: ingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos 

alapterület havi átlaga (m²) 
 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 
 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Feladatmutató:  - 
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Teljesítménymutató:  - 
 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatást kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők 
száma éves átlagban  

 
882111 Aktív korúak ellátása 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882112 Időskorúak járadéka 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultság megállapítását kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
pénzbeli ellátásban részesültek száma 
júliusban és novemberben 

 
 
 
882119 Óvodáztatási támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során az óvodáztatási támogatást 
kérelmezők száma  

Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban 
részesülők száma 

 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási 

támogatása 
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 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882202 Közgyógyellátás 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 

Feladatmutató:  a tárgyév során gyermektartásdíj 
megelőlegezését kérők száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj 
megelőlegezésben részesülők száma 

 
Az alapító okirat 6) pontja az alábbiak szerint módosul: 

6. Vállalkozási tevékenysége: nincs 
 
Az alapító okirat 7.1) pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
Az alapító okirat 11) pontja az alábbiak szerint módosul: 

11. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
Az alapító okirat 13) pontja az alábbiak szerint módosul: 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó.  

 
Az alapító okirat 17) pontja az alábbiak szerint módosul: 

17. Záró rendelkezések: 
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2012. március 1. 
A fentiekben nem részletezett kérdésekben a költségvetési szerv Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és 
kiegészíteni. Az alapító megbízza a szerv vezetőjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat elkészítésével, illetve módosításával.  
Az Alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2011.(IV.28.) Kt. határozatával elfogadott 
Polgármesteri Hivatal Alapító okirata. 

 
Felelős: - 
Határidő: -  
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a Polgármesteri Hivatal 
egységes szerkezetű alapító okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére. 



 35

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén elfogadásra javasolja a testület felé a 
Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket.  
Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát a határozati 
javaslatban leírtak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 43/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 8. §-a, 9. §-a, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 
5. § alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre alapított 
Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 
az alábbiakban 

 
f o g a d j a  e l :  

 
1. A költségvetési szerv neve: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 
2. Székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  

 
3. Telephelye: a költségvetési szervnek telephelye nincs. 

 
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 
meghatározott feladatokat.  

 
5. Alaptevékenysége:  

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-
tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-
módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, 
analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi 
információszolgáltatással összefüggő feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján folytatja. 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
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Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Feladatmutató: ingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos 

alapterület havi átlaga (m²) 
 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841116 Országos helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatást kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők 
száma éves átlagban  

 
882111 Aktív korúak ellátása 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 
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882112 Időskorúak járadéka 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultság megállapítását kérelmezők 
száma 

Teljesítménymutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
pénzbeli ellátásban részesültek száma 
júliusban és novemberben 

 
882119 Óvodáztatási támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során az óvodáztatási támogatást 
kérelmezők száma  

Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban 
részesülők száma 

 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási 

támogatása 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
882202 Közgyógyellátás 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 

Feladatmutató:  a tárgyév során gyermektartásdíj 
megelőlegezését kérők száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj 
megelőlegezésben részesülők száma 

 
6. Vállalkozási tevékenysége: nincs 
 
7. Illetékessége: 

a) Dévaványa Város közigazgatási területe 
b) a kiemelt építéshatóságok tekintetében a 343/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet 

1./A mellékletében megjelölt települések közigazgatási területe, 
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c) a gyámhatósági eljárás során a 331/2006. (XII. 23. ) Korm. rendelet 
mellékletében megjelölt települések közigazgatási területe, 

d) az okmányirodai eljárás során a 256/2000. (XII. 26. ) Korm. rendelet 
mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe. 

 
8. Irányító szerv neve, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

9. Alapítói jogokkal felruházott  irányító szerv neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 
Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: 
Békés Megyei Kormányhivatal 
5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 
 

11. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

12. Vezetőjének kinevezési rendje: 
A polgármesteri hivatal vezetője a jegyző. Kinevezésének rendje a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése szerint: a 
képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A 
jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Dévaványa város polgármestere 
gyakorolja. 
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó.  
 

14. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: a jegyző. 
 
15. Számlavezetés: A Polgármesteri Hivatal önálló bankszámlával rendelkezik. Ellátja a 

helyi önkormányzati kincstári gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 
 

16. A feladatellátást szolgáló vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:  
A feladatok ellátásához a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll a Képviselő-testület 
által rábízott székhelyen lévő épület ingatlan, valamint a hivatal leltár szerint 
nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök. 
A hivatal használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát képező 
ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű 
használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. 
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Az önkormányzat tulajdonában és a hivatal használatában lévő vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen vagyontárgyak 
elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozásában 
az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak megfelelően – az 
alapfeladat ellátása sérelme nélkül - az önkormányzat mindenkor hatályos, az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 
az alapító dönt. 
A hivatal a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott időtartamra bérletbe 
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a hivatalban 
folyó munkát.  
Amennyiben a vagyonrendelet erről nem rendelkezik, akkor a hivatal használatában 
lévő ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának 
maximált időtartama 1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 

 
17. Záró rendelkezések: 

Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2012. március 1. 
A fentiekben nem részletezett kérdésekben a költségvetési szerv Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és 
kiegészíteni. Az alapító megbízza a szerv vezetőjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat elkészítésével, illetve módosításával.  
Az Alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2011.(IV.28.) Kt. határozatával elfogadott 
Polgármesteri Hivatal Alapító okirata. 

 
Felelős: - 
Határidő: -  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést szintén Szarka Andrea 
terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezető részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségének Kirendeltségvezetője, Tímárné Búza 
Ilona tájékoztatta, hogy a Szociális Földprogram keretében történő közfoglalkoztatásra az 
előző évvel megegyező feltételekkel nyújthatnak be az önkormányzatok kérelmet.  
A programmal kapcsolatosan az elmúlt évben közfoglalkoztatási jogviszonyok támogatására 
megkötött hatósági szerződések december 31-én lejártak. A Szociális Földprogram 
megvalósítása az Wekerle Sándor Alapkezelővel kötött megállapodás értelmében 2012. június 
30-áig szól, amelyhez továbbra is közfoglalkoztatási jogviszony keretében – igény esetén – 
biztosítani fogják a szükséges támogatást és létszámot. Amennyiben, mint nyertes pályázók 
2012-ben is meg kívánják hosszabbítani a földprogramhoz kapcsolódó 2011. évi 
közfoglalkoztatás időszakát, úgy új kérelmet szükséges benyújtani a munkaügyi központok 
kirendeltségei részére a 2012. évi támogatás biztosítása érdekében.  
Tekintettel arra, hogy 2012. január 1-jétől a támogatás nem a BM, a megyei kormányhivatal 
és a munkaügyi központ között megkötött háromoldalú megállapodások alapján kerülnek 
folyósításra, a programhoz szükséges létszámok biztosítására a kirendeltségek, a 
hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szabályai szerint állapíthatnak meg 
programban a nyertes önkormányzatok számára.  
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Az irodavezető javasolja a képviselő-testület felé, hogy 2012. március 1-jétől – 2012. június 
30-ig terjedő időszakra, 5 fő foglalkoztatására, 8 órában történő alkalmazásra nyújtsanak be 
kérelmet a munkaügyi központhoz.  
Az irodavezető ismerteti a szociális földprogram keretében foglalkoztatni kívánt 
munkavállalók bér és járulékainak költségeit, amit az előterjesztés részletesen tartalmaz.  
Az irodavezető röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat. 
Megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy kérelmet nyújtsanak be a munkaügyi 
központhoz. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselő – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a kérelem benyújtásával.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület nyújtson be kérelmet a munkaügyi központhoz.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával 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 kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
 44/2012.(II.23.) 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 Szociális Földprogramban 5 fő foglalkoztatását 
tervezi megvalósítani, amelyhez munkabér, járulékai és közvetlen költség 
támogatást igényel a Munkaügyi Központ Kirendeltségétől. 
Az elnyerhető támogatás a foglalkoztatás összköltségének 1.792.846,- Ft-nak a 100 
%-a. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a kérelem határidőre történő 
benyújtásával.  
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 
   Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
Határidő:  2012. március 1. 
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Kiss Károly képviselő elhagyja az üléstermet, a testület létszáma 7 fő.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Ernyes Csilla pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, hogy ismertesse az 
előterjesztésben foglaltakat. 
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, hogy a Képviselő-testület a 30/2012.(I.26.) Kt. 
határozatával úgy döntött, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-3.2.1/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 pályázatai keretében ellátandó feladatokra 
(közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kiviteli terv készítés, műszaki ellenőrzés, PR, 
könyvvizsgálat, Szemléletformálási kampány biztosítása) vonatkozóan helyi beszerzési 
eljárást indít. A beszerzési eljárás során ajánlattételre a 30/2012.(I.26.) Kt. határozatban 
feltüntetett ajánlattevők kerültek felkérésre. Az ajánlatok benyújtására a felkért 
ajánlattevőknek 2012. február 14-én 10 óráig volt lehetőségük. A megadott határidőig az 
egyes feladatok tekintetében az alábbi ajánlattevők nyújtották be ajánlatukat az alábbi 
tartalmakkal:   
 
Kerékpárút közbeszerzési eljárás lebonyolítása:  

1.  All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
Ajánlati ár:     1.450.000 Ft + Áfa = 1.841.500 Ft  

2. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
Ajánlati ár:     1.520.000 Ft + Áfa = 1.930.400 Ft 

3. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34. ) 
Ajánlati ár:     1.500.000 Ft + Áfa = 1.905.000 Ft 

4.  Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
Ajánlati ár:     1.600.000 Ft + Áfa = 2.032.000 Ft 

 
Csapadékvíz közbeszerzési eljárás lebonyolítása:  

1. All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
Ajánlati ár:     2.450.000 Ft + Áfa = 3.111.500 Ft  

2. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
Ajánlati ár:     2.620.000 Ft + Áfa = 3.327.400 Ft  

3. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34. ) 
Ajánlati ár:     2.500.000 Ft + Áfa = 3.175.000 Ft  

4. Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
Ajánlati ár:     2.600.000 Ft + Áfa = 3.302.000 Ft  

 
Csapadékvíz kiviteli terv készítés:  

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

Ajánlati ár:     5.850.000 Ft + Áfa = 7.429.500 Ft 
2. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 

Ajánlati ár:     5.950.000 Ft + Áfa = 7.556.500 Ft 
3. Duplex Építő- és Földmérő Mérnöki Kft. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) 

Ajánlati ár:     6.000.000 Ft + Áfa = 7.620.000 Ft 
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Kerékpárút kiviteli terv készítés:  
1. Kövite-Plusz Kft. (5700 Gyula Nagyváradi u. 54.) 

 Sport u. – Kisújszállási u. szakasz:   
Ajánlati ár:     1.760.000 Ft + Áfa = 2.235.200 Ft 

 Árpád u. – Hősök tere – Körösladányi u. szakasz:  
Ajánlati ár:          740.000 Ft + Áfa = 939.800 Ft 

  
2. Szabadkai Zsolt (5600 Békéscsaba, Dobos I. u. 26.) 

 Sport u. – Kisújszállási u. szakasz:   
Ajánlati ár:     1.950.000 Ft + Áfa = 2.476.500 Ft 

 Árpád u. – Hősök tere – Körösladányi u. szakasz:  
Ajánlati ár:          600.000 Ft + Áfa = 762.000 Ft 
 

3. Békés Mérnök Kft.(5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
 Sport u. – Kisújszállási u. szakasz:   

Ajánlati ár:     1.850.000 Ft + Áfa = 2.349.500 Ft 
 

 Árpád u. – Hősök tere – Körösladányi u. szakasz:  
Ajánlati ár:          750.000 Ft + Áfa = 952.500 Ft 

 
Kerékpárút műszaki ellenőrzés biztosítása:  

1. Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2) 
Ajánlati ár:     1.700.000 Ft + Áfa = 2.159.000 Ft 

2. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:     1.500.000 Ft + Áfa = 1.905.000 Ft 

3. All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
Ajánlati ár:     1.650.000 Ft + Áfa = 2.095.500 Ft 

4.   Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
Ajánlati ár:     1.700.000 Ft + Áfa = 2.159.000 Ft 

 
Csapadékvíz műszaki ellenőrzés biztosítása:  

1. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:     4.400.000 Ft + Áfa = 5.588.000 Ft 

2. Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
Ajánlati ár:     4.600.000 Ft + Áfa = 5.842.000 Ft 

3. All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
Ajánlati ár:     4.650.000 Ft + Áfa = 5.905.500 Ft 

4. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
Ajánlati ár:     4.620.000 Ft + Áfa = 5.867.400 Ft 

 
Kerékpárút  PR: 

1. Moldván János ev. (5510 Dévaványa Móricz Zs. u.23.) 
Ajánlati ár:          500.000 Ft + Áfa = 635.000 Ft 

2. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:          575.000 Ft + Áfa = 730.250 Ft 

3. All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
Ajánlati ár:          550.000 Ft + Áfa = 698.500 Ft 

 
4. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 

Ajánlati ár:          600.000 Ft + Áfa = 762.000 Ft 
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Csapadékvíz PR: 

1. Moldván János ev. (5510 Dévaványa Móricz Zs. u.23.) 
Ajánlati ár:          740.000 Ft + Áfa = 939.800 Ft 

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

Ajánlati ár:          800.000 Ft + Áfa=1.016.000 Ft 
3. All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 

Ajánlati ár:          750.000 Ft + Áfa = 952.500 Ft 
4. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 

Ajánlati ár:        850.000 Ft + Áfa = 1.079.500 Ft 
 
Kerékpárút - Könyvvizsgálat biztosítása  

1. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:          500.000 Ft + Áfa = 635.000 Ft 

2. Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
Ajánlati ár:          600.000 Ft + Áfa = 762.000 Ft 
 

3. All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
Ajánlati ár:          480.000 Ft + Áfa = 609.600 Ft 

4. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
Ajánlati ár:          570.000 Ft + Áfa = 723.900 Ft 

 
 
Csapadékvíz - Könyvvizsgálat biztosítása  

1. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:     1.000.000 Ft + Áfa = 1.270.000 Ft 

2. Trisius Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) 
Ajánlati ár:     1.100.000 Ft + Áfa = 1.397.000 Ft 

3. All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
Ajánlati ár:        950.000 Ft + Áfa = 1.206.500 Ft 

4. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
Ajánlati ár:     1.100.000 Ft + Áfa = 1.397.000 Ft 

 
 
Kerékpárút – Szemléletformálási kampány biztosítása:  

1. Moldván János ev. (5510 Dévaványa Móricz Zs. u.23.) 
Ajánlati ár:     1.100.000 Ft + Áfa = 1.397.000 Ft 

2. Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
Ajánlati ár:     1.180.000 Ft + Áfa = 1.498.600 Ft 

3. All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
Ajánlati ár:     1.150.000 Ft + Áfa = 1.460.500 Ft 

4. Optimum Formula Kft. (5700 Gyula Lehel u. 13.) 
Ajánlati ár:     1.320.000 Ft + Áfa = 1.676.400 Ft 

 
Röviden ennyiben kívánt szólni a beérkezett ajánlatokról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című 
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projektfelhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 
kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására – helyi beszerzési eljárás során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő All Investor 
Kft. bruttó 1.841.500,- Ft-os ajánlatát nyertesnek kihirdetni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy az All Investor Kft. bruttó 1.841.500,- Ft-os 
ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 45/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projektfelhívásra 
benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 kódszámú 
pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására – helyi beszerzési eljárás során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő All 
Investor Kft. (5700 Gyula, Szent István u. 39. 1 em. 4.) bruttó 1.841.500,- Ft-os 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  
  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban 
részesített DAOP-5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó 
beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására – helyi beszerzési eljárás során 
– a legalacsonyabb ajánlatot tevő All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) 
bruttó 3.111.500,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az All Investor Kft. bruttó 3.111.500,- Ft-os 
ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
 
Határozat: 

 46/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására – helyi beszerzési eljárás során – a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 
em. 4.) bruttó 3.111.500,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban 
részesített DAOP-5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó 
beruházáshoz szükséges kiviteli tervek elkészítésére – helyi beszerzési eljárás során – a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés Megyei Környezet és Természetvédelmi Kft. (5600 
Békéscsaba Mednyászky u. 17. I.7.) bruttó 7.429.500,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés 
Megyei Környezet és Természetvédelmi Kft. bruttó 7.429.500,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki 
nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
 47/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
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5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz 
szükséges kiviteli tervek elkészítésére – helyi beszerzési eljárás során – a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés Megyei Környezet és Természetvédelmi Kft. 
(5600 Békéscsaba Mednyászky u. 17. I.7.) bruttó 7.429.500,- Ft-os ajánlatát hirdeti 
ki nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
című projektfelhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 
kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére – helyi beszerzési eljárás során – a Sport u. – Kisújszállási u. szakasz 
vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlatot tevő  Kövite-Plusz Kft. bruttó 2.235.200,- Ft-os 
ajánlatát, míg az Árpád u. – Hősök tere – Körösladányi u. vonatkozásában a legalacsonyabb 
ajánlatot tevő Szabadkai Zsolt bruttó 762.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő Kövite-Plusz 
Kft. bruttó 2.235.200,- Ft-os ajánlatát, és Szabadkai Zsolt bruttó 762.000,- Ft-os ajánlatát 
hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
 48/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projektfelhívásra 
benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 kódszámú 
pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére – helyi beszerzési eljárás során – a Sport u. – Kisújszállási u. szakasz 
vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlatot tevő  Kövite-Plusz Kft. (5700 Gyula 
Nagyváradi u. 54.) bruttó 2.235.200,- Ft-os ajánlatát, míg az Árpád u. – Hősök tere – 
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Körösladányi u. vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlatot tevő Szabadkai Zsolt 
(5600 Békéscsaba, Dobos I. u. 26.) bruttó 762.000,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerződések aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően 
 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
című projektfelhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 
kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges műszaki ellenőrzés 
lebonyolítására – helyi beszerzési eljárás során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés 
Mérnök Kft. bruttó 1.905.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés 
Mérnök Kft. bruttó 1.905.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 49/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projektfelhívásra 
benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 kódszámú 
pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges műszaki ellenőrzés 
lebonyolítására – helyi beszerzési eljárás során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő 
Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba Pásztor u. 34.) bruttó 1.905.000,- Ft-os 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően 
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban 
részesített DAOP-5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó 
beruházáshoz szükséges műszaki ellenőrzés lebonyolítására – helyi beszerzési eljárás során – 
a legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés Mérnök Kft. bruttó 5.588.000,- Ft-os ajánlatát 
hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő a Békés 
Mérnök Kft. bruttó 5.588.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 50/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz 
szükséges műszaki ellenőrzés lebonyolítására – helyi beszerzési eljárás során – a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba Pásztor u. 34.)  
bruttó 5.588.000 Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
című projektfelhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 
kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges tájékoztatási, 
nyilvánossági feladatok (PR) biztosítására – helyi beszerzési eljárás során - a legalacsonyabb 
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ajánlatot tevő Moldván János egyéni vállalkozó bruttó 500.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki 
nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő Moldván 
János egyéni vállalkozó bruttó 500.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
 51/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projektfelhívásra 
benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 kódszámú 
pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges tájékoztatási, 
nyilvánossági feladatok (PR) biztosítására – helyi beszerzési eljárás során - a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa 
Móricz Zs. u.23.) bruttó 500.000,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek 
  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban 
részesített DAOP-5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó 
beruházáshoz szükséges tájékoztatási és nyilvánossági feladatok (PR) ellátására – helyi 
beszerzési eljárás során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő Moldván János egyéni vállalkozó 
bruttó 939.800,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő Moldván 
János egyéni vállalkozó bruttó 939.800,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
 52/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz 
szükséges tájékoztatási és nyilvánossági feladatok (PR) ellátására – helyi beszerzési 
eljárás során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő Moldván János egyéni vállalkozó 
(5510 Dévaványa Móricz Zs. u.23.)  bruttó 939.800 Ft-os ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
című projektfelhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 
kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges könyvvizsgálati 
feladatok ellátásra – helyi beszerzési eljárás során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő All 
Investor Kft. bruttó 609.600,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő All Investor 
Kft. bruttó 609.600,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 53/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projektfelhívásra 
benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 kódszámú 
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pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges könyvvizsgálati feladatok 
ellátásra – helyi beszerzési eljárás során – a legalacsonyabb ajánlatot tevő All 
Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 em. 4.) bruttó 609.600,- Ft-os 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban 
részesített DAOP-5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó 
beruházáshoz szükséges könyvvizsgálati feladatok ellátásra – helyi beszerzési eljárás során – 
a legalacsonyabb ajánlatot tevő All Investor Kft. bruttó 1.206.500,- Ft-os ajánlatát hirdessék 
ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő All Investor 
Kft. bruttó 1.206.500,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 54/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” című projekt felhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0032 kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz 
szükséges könyvvizsgálati feladatok ellátásra – helyi beszerzési eljárás során – a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő All Investor Kft. (5700 Gyula Szent István u. 39. 1 
em. 4.)  bruttó 1.206.500,- Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető  
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében kiírásra kerülő DAOP-3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
című projektfelhívásra benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 
kódszámú pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges Szemléletformálási 
kampány biztosítására – helyi beszerzési eljárás során – a  legalacsonyabb ajánlatot tevő 
Moldván János egyéni vállalkozó bruttó 1.397.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a legalacsonyabb ajánlatot tevő Moldván 
János egyéni vállalkozó bruttó 1.397.000,- Ft-os ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 
ajánlatát hirdessék ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 
Határozat: 

 55/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő DAOP-
3.2.1/A-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projektfelhívásra 
benyújtott és támogatásban részesített DAOP-3.2.1/A-11-2011-0005 kódszámú 
pályázat kapcsán megvalósítandó beruházáshoz szükséges Szemléletformálási 
kampány biztosítására – helyi beszerzési eljárás során – a  legalacsonyabb ajánlatot 
tevő Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa Móricz Zs. u.23.) bruttó 
1.397.000 Ft-os ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
  Feke László műszaki irodavezető 
Határidő:  a támogatási szerződés megkötését követően 

 

 
 
Kiss Károly képviselő visszatér az ülésterembe. A testület létszáma 8 fő.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Séllei Zsigmond képviselő 
terjesztette a testület elé.  
A polgármester elmondja, hogy a 2012. január 26-án megtartott testületi ülésen az a döntés 
született, hogy az önkormányzat az „ÚJ Széchenyi Terv” keretén belül meghirdetett TIOP-
1.2.2-11/1 kódszámú Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési 
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szerepének infrastrukturális erősítése című A, komponens: Oktató múzeum és levéltár 
pályázati felhívásra nem nyújt be pályázatot. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy gondolják át a pályázat benyújtásának lehetőségét. Javasolja, 
vállalja fel az önkormányzat, mint fenntartó, hogy nyertes pályázat esetén, a támogatási 
szerződés szerint működik az oktató terem. 
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. 
A pályázat beadásának határideje: 2012. január 3-tól 2012. március 30-ig. 
A polgármester elmondja, hogy a fenntarthatóság miatt merült fel probléma e témában az 
előző testületi ülésen.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság többsége javasolja a pályázat benyújtását.  
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 – elmondja, hogy a bizottság ülésén foglalkozott a témával. Az ülésen jelenlévő 
tagok közül 2 fő támogatta a pályázat benyújtását, 2 fő pedig nem támogatta. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, hogy az eszközállomány fejlesztésre természetesen szükség van, a 
gond a fenntartással kapcsolatban van. Bíznak abban, hogy a későbbiekben a fenntartás sem 
fog gondot okozni.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban 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 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 56/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén 
belül meghirdetett „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-
képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú 
pályázati felhívás A) komponens: Oktató múzeum és levéltár támogatható 
tevékenység körére.  
 
A projekt keretében az önkormányzat a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
épületében vizuális és számítástechnikai eszközökkel felszerelt oktató terem 
kialakítását kívánja megvalósítani.  
 
A projekt 8.000.000,- Ft összköltségű, melynek támogatási intenzitása 100 %. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el 
 
Felelős:  Pap Tibor polgármester  

Burainé Murányi Magdolna Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatója 

Határidő:  2012. március 30. – a pályázat benyújtására 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentés szintén pályázat 
benyújtásával kapcsolatos, amely az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységétől 
érkezett.  
A polgármester elmondja, hogy megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a TIOP-1.2.3/11/1 
kódszámú pályázati kiírás „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – 
„Tudásdepó Expressz” támogatására” címmel, melynek segítségével támogatást nyerhetnek el 
a közkönyvtárak. 
A pályázatok benyújtása 2012. február 17 – május 31. között van lehetőség. 
Pályázni a könyvtár informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó 
speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésére lehet.  
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
A támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 8 millió forint. 
A projekt megkezdésének időpontját a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejáratát 
követő legkésőbb 7 hónapon belül szükséges tervezni. A projekt megvalósítását a pályázó 
annak megkezdésétől számítva maximum 18 hónapra tervezheti.  
A polgármester elmondja, hogy ez esetben nem csak eszközbeszerzésről van szó. A pályázat 
benyújtása komoly előkészítő munkát igényel. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja a pályázat benyújtását.  
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 – elmondja, hogy a bizottság ülésén foglalkozott a témával, a pályázat 
benyújtásával egyetértenek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet intézményegység vezető részére.  
Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegység vezetője – 
elmondja, hogy az eszközbeszerzés keretében számítógépek vásárlása történne meg.  
Kötelező megvalósítást ír elő a pályázat, amely a fogyatékkal élők könyvtári használatát segíti 
elő, vakok- és gyengénlátók részére kell eszközöket beszerezni. 
Az informatikai eszközökön túl az integrált könyvtári rendszer előfizetésére is lehet pályázni. 
Pap Tibor polgármester – véleménye szerint a pályázati feltételeknek nem fognak 
megfelelni, hiszen a könyvtár nincs akadálymentesítve. Ilyen esetekben komplex 
vizsgálatokat szoktak végezni.  
Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegység vezetője – 
elmondja, hogy a pályázati kiírást jelenleg tanulmányozza. Elmondja, hogy a pályázatot úgy 
szeretnék benyújtani, hogy a jelenlegi számítógépeket lecserélnék, egyéb esetben az új 
gépeket nem tudják elhelyezni.  
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Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy kezdődjön el a pályázat készítése és a felmerülő 
kérdések időközben tisztázódni fognak. 
A polgármester megkérdezi, hogy 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 egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 57/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÁMK 
Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegysége az „Új Széchenyi Terv” keretében a 
TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú pályázati kiírásra a „Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó Expressz” támogatására címmel 
a pályázat előkészítéséhez szükséges munkálatokat kezdje el.  
A pályázati kiírásban foglalt kritériumok ismeretében hoz döntést a testület a 
pályázat benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület megbízza az ÁMK igazgatóját, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.  
 
Felelős:  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 

Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézmény 
vezetője 

Határidő:  folyamatos  
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Erdeiné Mucsi Márta az 
ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
vezetője terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy a képviselő-testület a 451/2011.(XII.8.) Kt. határozatával döntött, hogy 
Dévaványa 2012. évi Városnapi rendezvényének, Dévaványaiak IV. Világtalálkozójának, 
Szent István Napi Rendezvényének és Betakarítási Ünnepének vendéglátói tevékenység 
biztosítása céljából pályázatot hirdet.  
A testületi döntés értelmében a pályázati felhívás megjelent.  
A pályázat benyújtási határideje 2012. február 10-e volt, mely időpontig egy pályázat érkezett 
Parádi László (Maklár, Egri u. 10. sz.) vállalkozótól.  
A polgármester elmondja, hogy a bizottságok ezzel a témával is foglalkoztak üléseiken. 
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja, képviselő – 
elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy bízzák meg a feladat ellátásával a pályázót.   
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 – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja, hogy Parádi László vállalkozót 
bízzák meg a vendéglátói tevékenység elvégzésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
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A polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben a Körösladányi Napokon Parádi László látta 
el a vendéglátói feladatokat, probléma nem volt a munkájukkal.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért azzal, hogy Parádi Lászlót bízzák meg a vendéglátói feladatok ellátásával kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Határozat: 

 58/2012.(II.23.) Kt.hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 
városi szabadtéri rendezvények (Városnap 2012. július 14. Szent István napi ünnep 
2012. augusztus 20. és Betakarítási ünnep 2012. szeptember 22.) vendéglátói 
tevékenységének biztosítására a Parádi László egyéni vállalkozó (3397 Maklár Egri 
u. 10. sz.) ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület elfogadja az egyéni vállalkozó ajánlatát, miszerint a 
rendezvényeket 120.000,- Ft-tal támogatja. 
 
A Képviselő-testület megbízza az Általános Művelődési Központ József Attila 
Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Intézményegység vezetőjét, hogy a vállalkozót a testület döntéséről tájékoztassa. 
 
Felelős:  Erdeiné Mucsi Márta Intézményegység vezető 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 
Iroda elnöke megbízatását munkahely változása miatt a későbbiekben nem tudja felvállalni, 
helyette új személyt kell megbízni, emiatt módosítását kell végrehajtani az alapító okiratnak.  
Évek óta segíti adminisztrációs és szervező munkával a közalapítványi munkát Dékányné 
Szalai Katalin, aki a jövőben a feladatot el tudná látni és vállalja is a közalapítványi iroda 
vezetését.  
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület Dékányné Szalai Katalint bízza meg, hogy 
Janó Istvánné lemondását követően végezze a közalapítványi iroda vezetését.  
Az elmondottak miatt szükséges a közalapítvány alapító okiratának a módosítása.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre a Pénzügyi Ellenőrző - Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő 
– elmondja, hogy a bizottság javasolja az alapító okirat elfogadását.   
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 – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja az alapító okirat elfogadását.   
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. 
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Aki elfogadja a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító Okiratát kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 59/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiakban fogadja el:   

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
I. 

 
A Közalapítvány alapítója:  Dévaványa Város Önkormányzata 
 Képviseli a polgármester 
 

II. 
A Közalapítvány neve, vagyona, célja: 

 
1. A Közalapítvány neve:  Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány, 
 
2. A Közalapítvány székhelye:  Dévaványa, Hősök tere 1. 
 
3. A Közalapítvány célja: 
a./ 
- Dévaványa város fejlesztése, szakember-ellátottságának segítése, 
- Az óvodai, valamint alapfokú és középfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, 
- A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás, 
- Közművelődési, tudományos, művészeti és sporttevékenység támogatása, 
- Egészségügyi feladatok támogatása, 
- Közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, 
- Közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető 

fenntartásának segítése, 
- Dévaványa közigazgatási területén a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés megoldásának 

segítése 
 
b./ 
- A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt 
 
4. A Közalapítvány induló vagyona: 
1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, mely összeget a Képviselő-testület az 1991. évi 
költségvetésben betervezett, a települési képviselők javadalmazásának előirányzatából utalt át 
a Közalapítvány részére a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Dévaványai 
Kirendeltségénél nyitott külön számlára. 
 
5. A Közalapítvány vagyonát gyarapító tényezők: 
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a) A Közalapítvány vagyonához tartozik továbbá az alapító önkormányzat döntése alapján a 
Közalapítvány számára mindenkor átadott pénzeszköz a közfeladat finanszírozására. 

b) A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeni vagy 
természetbeni felajánlással. A csatlakozás tényével a csatlakozók nem válnak alapítókká. 
A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

c) A Közalapítvány kezelője a csatlakozók részéről olyan juttatást fogadhat el, amely 
megfelelően szolgálja a Közalapítvány célkitűzéseit, azokkal semmilyen módon nem 
ellentétes. 

d) A Közalapítvány vagyonát gyarapítja a vállalkozási tevékenységének nyeresége. 
 
6. A Közalapítvány gazdálkodása: 
a) A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 
b) A vagyon a közalapítványi célok elérésére, a Közalapítvány működési költségeinek 

fedezésére, illetve a vagyon növelését célzó vállalkozás folytatására használható fel. 
c) A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Nem lehet azonban gazdasági 
társaságnak korlátlanul felelős tagja. A vállalkozási tevékenységgel lekötött vagyona nem 
haladhatja meg a teljes vagyonának 10%-át. 

 
7. Döntés a vagyon felhasználásáról: 
A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében éves 
költségvetésben dönt a Közalapítvány vagyonának az egyes célkitűzésekre fordítható 
mértékéről és felhasználásának módjáról. 
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott tevékenységre fordítja. 
 
8. A Kuratóriumi vagyon felhasználásának ellenőrzése: 
a) A vagyonfelhasználás célszerűségét és törvényszerűségét az alapító a Közalapítvány 

Kuratóriumának rendszeres, legalább évi egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is 
ellenőrzi. A Kuratórium ellenőrzésére jogosult szerv ezen alapító okirat 13. pontjában 
megnevezett Közalapítványi Iroda. A Kuratórium évente köteles mérleget készíteni, és azt 
az alapító, illetve a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani. A beszámolónak 
tartalmaznia kell az adott évben a Közalapítványhoz csatlakozó tagok névsorát valamint a 
felajánlások összegét és formáját. 

b) A Közalapítvány felett a törvényességi felügyeletet a Békés Megyei Ügyészség látja el. 
 
9. A Közalapítvány működésének nyilvánossága: 
a) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 30 napon 

belül – közzé kell tenni a Belügyi Közlönyben. 
b) A Közalapítvány alapító okiratát – bírósági nyilvántartásba vételét követően 60 napon 

belül – közzé kell tenni Dévaványa város hivatalos lapjában. 
c) A Közalapítvány – közcélú tevékenysége miatt folyamatosan a nyilvánosság elé tárja 

gazdálkodásának legfontosabb adatait a társadalmi kontroll biztosítása érdekében. 
 
10. A Kuratórium megbízása: 
a) A Kuratórium a Közalapítvány 7 tagból álló kezelő szervezete. 
b) A Kuratórium tisztségviselőit és többi tagját az alapító jogosult megbízni. 
A Kuratórium tagjainak megbízatása meghatározatlan időre szól. 
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A Kuratórium tagjai: 
Elnök:  Tóth Julianna  5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1. 
Titkár:  Szilágyi Endre  5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83. 
Tagok:  Fekete András,  5510 Dévaványa, Köleshalmi u. 14. 
 Ignácz László,  5510 Dévaványa, Petőfi u. 51. 
 Laskai Tibor,  5510 Dévaványa, Széles u. 7/1. 
 Szilágyi István,  5510 Dévaványa, Árpád u. 18. 
 Szarka István.  5510 Dévaványa, Nap u. 21. 
 
c) Az 1997. évi CLVI. tv. (Khtv.) 8. § (1) bekezdése értelmében a vezető szerv 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
/Ptk. 685. § b) pont/, élettársa a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás 

d) Nem lehet a Kuratórium tagja a Közalapítványi Iroda tagja, továbbá az 1997. évi CLVI. 
törvény 9. § (1) bekezdés hatály alá tartozó személy. A Kuratórium vezető 
tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles bejelenteni, ha ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervnél is betölt. 

 
11. A Közalapítvány képviselete: 
a) A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár, vagy 

az elnök által megbízott más kuratóriumi tag látja el. 
b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés joga, az utalványozás joga a 

Kuratórium elnökét, a Kuratórium alább megjelölt két tagjával együttesen illeti meg: 
Szilágyi Endre  – 5510 Dévaványa,Szeghalmi u. 83. 
Ignácz László – 5510 Dévaványa, Petőfi u. 51. 

c) A képviseleti jog csak szervezeti, külső szervek felé irányuló vagy adminisztratív 
végrehajtó jogosultsággal ruházza fel a tisztségviselőket. A Közalapítvány céljának 
megfelelő vagyonfelhasználásról kizárólag a Kuratórium, mint testület dönthet. 

 
12. A Kuratórium működése: 
- A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium. 
- A Kuratórium gondoskodik a közalapítványi vagyon gyarapításának és működtetésének 

leghatékonyabb módjáról, jogszabálynak és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő 
működéséről. 

- A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. A Kuratórium 
összehívásának rendje és a napirendi közlésének módja: a Kuratórium ülésének 
összehívása írásbeli meghívóval történik, a meghívót az ülést megelőzően 2 nappal ki kell 
küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó napirendeket. 

- A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
- A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, és jelenléti ívet kell készíteni. 
- A Kuratórium döntéseit határozat formájában hozza meg. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha ülésein a tagjainak több mint a fele, 7 tagú Kuratórium esetén legalább 
4 tag jelen van. 

- Minden tagnak önálló szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A jelenlét 
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szerint számított legalább kétharmados minősített többség szükséges az éves gazdálkodási 
terv meghatározásához, vállalkozási tevékenység indításáról hozandó döntéshez. 

- A Kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntésének tartalmáról, 
hatályáról, időpontjáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 
személye) megállapítható. 

- A Kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntéshozatalt követően 15 napon belül írásban 
tájékoztatni kell. A Kuratórium döntéseit a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni. 

- A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintési jog a 
Közalapítványi Irodában biztosított. 

- A Közalapítvány szolgáltatásai igénybevételi módjának nyilvánossága a helyi sajtó útján 
biztosított. 

 
13. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat 
a Közalapítványi Iroda látja el: 
A Közalapítványi Iroda ellátja a Kuratórium működésének ellenőrzését. 
Az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet a Közalapítványi Iroda 
elnöke, vagy tagja az a személy, aki 
- a vezető szerv elnöke, vagy tagja, 
- a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

- a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

- az a-c pontban meghatározott személy hozzátartozója, 
- aki az 1997. évi CLVI. törvény 9.§ (1) bekezdés hatálya alatt áll, vagy aki a közügyektől 

való eltiltás hatálya alatt áll. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
A Közalapítványi Iroda elnöke: Dékányné Szalai Katalin 5510 Dévaványa, Rákóczi u. 14. 
Tagjai:  Tóth Mihályné,   5510 Dévaványa, Árpád u. 46. 
 Kiss Ferencné,   5510 Dévaványa, Móricz u. 20. 
 Süle Lászlóné   5510 Dévaványa, Kisfaludy 9/1. 
 
14. A Közalapítvány időtartama: 
A Közalapítvány határozatlan időtartamra jött létre. 
 
15. A Közalapítvány megszűnése: 
- a Közalapítvány megszűnéséről az alapító kérése, vagy saját határozat alapján az illetékes 

bíróság jogosult dönteni. 
- a Közalapítvány nyilvántartással való törléssel szűnik meg. 
- a megszűnt Közalapítvány vagyona az alapítót illeti meg, aki az így szerzett vagyont a 

megszűnt Közalapítvány céljának megfelelő tevékenységre köteles fordítani. 
 

III. 
Záró rendelkezések 

1) A Közalapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 
település lakossága a helyi sajtón keresztül legalább évente kapjon tájékoztatást a 
Közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről, a következő évi terveiről. 
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2) A Közalapítvány a Békés Megyei Bíróság nyilvántartásába vételével válik önálló jogi 
személlyé. 

3) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a többször módosított Polgári 
Törvénykönyv hatályos rendelkezései, a közalapítványok működésére és gazdálkodására 
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. 

4) Jelen alapító okiratot a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
59/2012.(II.23.) Kt. határozatával jóváhagyta. 

 
Felelős: - 
Határidő: - 
 
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy határozatban köszönjék meg Janó Istvánnénak a 
Közalapítványnál végzett munkáját. 
Aki egyetért a javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 
60/2012.(II.23.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni Janó Istvánnénak 
a közalapítványi iroda korábbi elnökének a Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítványnál végzett lelkiismeretes tevékenységét.   
 
Felelős: - 
Határidő: - 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következő bejelentést Feke László műszaki 
irodavezető terjesztette a testület elé.  
Megadja a szót az irodavezető részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja,hogy a Békés Megyei Önkormányzat a 
mindennapi működési költségek csökkentése érdekében a 2009., 2010. és 2011. években 
sikeresen lezajlott konzorciumi földgáz beszerzéseket követően - az előzetes felmérések 
alapján - a 2012. július 1-jétől 2013. június 30. napjáig terjedő gázévre vonatkozóan a 
konzorcium újbóli létrehozásának esetén a földgáz energia beszerzését partneri 
együttműködéssel, konzorciumi keretek között kívánja véghezvinni, melybe Békés megye 
beszerzésben érdekelt települési önkormányzatait és többcélú kistérségi társulásait kívánja 
bevonni. 
A 2011-es évben a Képviselő-testület 65/2011.(II.24.) Kt. számú határozatával úgy döntött, 
hogy részt vesz a Megyei Önkormányzat koordinálása mellett a földgáz megyei szinten 
történő 2011/2012-es gázévre vonatkozó közös beszerzésében.  
Jelenleg a beszerzésben érdekelt potenciális partnerek felkutatása zajlik, ezért kérik, hogy 
önkormányzat jelezze, hogy részt kíván-e venni a földgáz 2012/2013-as gázévre vonatkozó 
beszerzésében.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
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Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a Megyei Önkormányzat koordinálása mellett a 
közös földgáz megyei szinten történő beszerzésére irányuló szindikátushoz, valamint a 
Szindikátusi Szerződés tervezettel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
Határozat: 
61/2012.(II.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 
kíván a Megyei Önkormányzat koordinálása mellett a közös földgáz megyei szinten 
történő beszerzésére irányuló szindikátushoz, valamint jóváhagyja a Szindikátusi 
Szerződés tervezetét. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szindikátusi Szerződést 
aláírja és a közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon. 
 
Felelős: Pap Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 5. 

 
(A szindikátusi szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy e-mailben érkezett a „Bababarát” jótékonysági 
bálra szóló meghívó, amelyet közreadott.  
A meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése előtt? 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, több dévaványai lakos megkereste azzal, hogy a 
hulladék közszolgáltató váltás következtében a Tappe Kft. a januári számlában egy ürítéssel 
többet számlázott a teljesítettől. Elmondja, hogy több lakos telefonált a szeghalmi 
ügyfélszolgálatra, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy a programjuk nem teszi lehetővé, hogy 
ebben módosítást eszközöljenek. Javasolták, hogy postai úton küldjék vissza a csekket és 
küldenek részükre egy másik csekket, amely a teljesített ürítések száma alapján kerül 
kiállításra. Megjegyzi, hogy a postai költség magasabb volt, mint a számlázási különbözet. A 
Tappe Kft-nek ezt a hibát valamilyen módon ki kell küszöbölni. Az alpolgármester elmondja, 
hogy a lakosok részéről volt olyan felvetés, hogy a jogtalanul beszedett szolgáltatási díjat a 
Kft., amely 300.000-500.000,- Ft körüli összeg tesz ki, azt utalják a Dévaványáért 
Felemelkedéséért Alapítvány számlájára, Marton Ildikó megsegítésére.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Novák Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Feke László részére.  
Feke László műszaki irodavezető – elmondja, ahol hétfőn és kedden történt a hulladék 
elszállítása, ott 5 ürítés volt a januári hónapban, ahol pedig szerdai, csütörtöki, valamint a 
pénteki napokon történik a szállítás ott 4 ürítés történt, mivel hétközben történt a szolgáltató 
váltás.   
Az irodavezető elmondja, hogy a visszajáró szolgáltatási díj a lakost illeti meg, a Kft. nem 
utalhatja az alapítvány számlájára.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Gyuricza Máté műszaki ügyintéző e témában fel 
fogja venni a kapcsolatot a Tappe Kft-vel.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
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Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 
dévavaványai lakosok meg voltak elégedve a hó eltakarítási munkálatok végzésével. Panasz a 
lakosok részéről nem volt.  
Pap Tibor 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-1/10-2/2012. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-4. 
oldallal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1745 órakor bezárja.  
 
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 

 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyző  

 
 
 
 
 
 


