
I-1/6-4/2012. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 29-én 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  

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

 
Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója, Gúthyné Molnár 
Mária a MÁV-START Zrt. menetrend tervezési vezetıje, Dr. Pekár Ferenc vízökológiai-
vízgazdálkodási szakértı, Valánszki Róbert aljegyzı, Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetı, Feke László mőszaki irodavezetı, Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, Gyányi 
Irén szociális ügyintézı, Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı, Lengyel László mőszaki 
ügyintézı, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Tóth 
Erika a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Kállai Anikó a 
Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki 
Imre Helytörténeti Győjtemény vezetıje, Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi Mihály 
Könyvtár intézményegység vezetıje, Diósné Ambrus Erzsébet az ÁMK Óvoda intézmény 
egység vezetıje, Takácsné Papp Éva a Családsegítı-Szolgálat vezetıje, Lipták Judit újságíró, 
a lakosság részérıl 2 fı.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat. A polgármester külön köszönti a 
napirendek kapcsán meghívott vendégeket.  
 
A polgármester elmondja, Novák Imre alpolgármester jelezte, hogy elfoglaltsága miatt az 
ülésre késıbb fog érkezni.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 8 fı. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetérıl (különös tekintettel Dévaványa Város 
megközelítésére és elhagyására, figyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékrıl 
bejárókat). Javaslatok a májusi menetrend változáshoz.  
Elıadók: A Körös Volán Zrt. képviselıje, 
  A Jászkun Volán Zrt. képviselıje, 
  A MÁV-START Zrt.  képviselıje  
 

2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
beszámolója 2011. évben végzett munkájáról. 
Elıadó:   Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 
3. Beszámoló a Szociális Földprogramról.  

Elıadó:   Földi Imre programirányító  
 

4. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester   

 
5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerı cím 2012. évi 

kitüntetettjeirıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 
6. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerı cím 2012. évi kitüntetettjérıl.  

Elıadó:  Pap Tibor polgármester 
 

7. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjeirıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 
8. Bejelentések  

 
 
A polgármester elmondja, hogy az 5., 6., 7. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjeirıl, Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjérıl, Döntéshozatal „Dévaványa Sportjáért” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjeirıl.)  
A polgármester javasolja, hogy az 5. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket 
az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb kérdésekben való döntéshozatal érdekében 
amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 
 64/2012.(III.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. március 29-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetérıl (különös tekintettel Dévaványa Város 
megközelítésére és elhagyására, figyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékrıl 
bejárókat). Javaslatok a májusi menetrend változáshoz.  
Elıadók: A Körös Volán Zrt. képviselıje, 
  A Jászkun Volán Zrt. képviselıje, 
  A MÁV-START Zrt.  képviselıje  

 
2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója 2011. évben végzett munkájáról. 
Elıadó:   Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 
3. Beszámoló a Szociális Földprogramról.  

Elıadó:   Földi Imre programirányító  
 

4. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester   

 
5. Bejelentések  

 
6. Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerı cím 2012. évi 

kitüntetettjeirıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 
7. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerı cím 2012. évi kitüntetettjérıl.  

Elıadó:  Pap Tibor polgármester 
 

8. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjeirıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 
 
Pap Tibor polgármester – a fı napirendek tárgyalását megelızıen a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át. 
A polgármesternek az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs.   
A jelentéshez csatolva lett az a levél, amely a Tappe Kft. részére került megküldésre, ami 
számlázási panaszokkal kapcsolatos.  
A polgármester elmondja, hogy erre a levélre a Tappe Kft-tıl megérkezett a válasz, amelyet 
felolvas a jelenlévık részére.  
A Tappe Kft. ügyvezetıje által írt levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
Elmondja, hogy szintén a jelentéshez lett csatolva az a közlemény, mely szerint a Magyar 
Kormány március 7-én döntött a vízátvezetés megvalósíthatósága érdekében megfogalmazott 
„Kormányközi Megállapodás Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a 
magyar-román államhatárt metszı vízszállító vezeték építésének és üzemeltetésének 
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szabályozásáról” címő dokumentum, a magyar és a román tárgyaló delegáció által 
kölcsönösen elfogadott és véglegesített szövegérıl, valamint annak aláírhatóságáról.  
A döntés értelmében a megállapodás aláírása megteremti annak lehetıségét, hogy a fejlesztési 
beruházás megvalósítási szakaszba lépjen az országhatár mindkét oldalán. 
A polgármester elmondja, hogy kiküldésre került egy tájékoztató anyag, amely a Kisvárosi 
Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének az elnökétıl Dr. Dancsó Józseftıl érkezett.  
A polgármester röviden szól a levélben foglaltakról. 
A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének elnökétıl érkezett levél, 
valamint Lakitelek Község Önkormányzat Képviselı-testületének határozata a 
jegyzıkönyvhöz van csatolva.  
A polgármester röviden tájékoztatja a jelenlévıket a legutóbbi testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl, amely 2012. február 23-án volt.  

- 2012. február 24-én Erdıs Norbert kormánymegbízott és a Békés Megyei 
Kormányhivatal vezetı munkatársai jártak Dévaványán, akikkel önkormányzati, 
hivatali és az ÁMK vezetıi, valamint az ÁMK intézményegység vezetıi folyatattak 
informális tárgyalást.  
Szó volt az államigazgatási feladatok járási kormányhivatalhoz történı átadásáról, 
köznevelési intézmények fenntartói váltásáról, az önkormányzati feladatok új Ötv. 
szerinti ellátásáról, feladatfinanszírozási rendszerrıl is. A kormányhivatali vezetık 
egyetértettek azzal a már korábban is hangoztatott javaslatukkal, hogy az 
államigazgatási ügyek mindegyikének helyben továbbra is intézhetınek kell lenni és 
azzal is, hogy Dévaványán ehhez igazítottan kell a kormányablakot, illetve járási 
hivatali kirendeltségeket kialakítani. Nyilatkozatuk szerint ezeken a területeken a 
Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselıkre továbbra is szükség lesz. 
Az oktatásnál a Megyei Intézményfenntartó Központ és a kialakítani tervezett járási 
tankerület venné át az általános iskolai, mővészetoktatási és a pedagógiai 
szakszolgálati feladatokat.  
A finanszírozási kérdések egyelıre még tervezet szintjén sem ismertek.  

- 2012. február 27-én a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásának tanácsülése volt, 
ahol szó volt a fı napirendek keretében: 

o a központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos újabb egyeztetések történtek 
és végérvényesen tisztázták, hogy hiába szeretnének magasabb szolgáltatást, a 
költségeket a települések nem tudnák biztosítani. Döntés született arról, hogy 
év végéig olyan megoldást kell találni, amely finanszírozható. Így annak a 
feltételeit határozták meg. A korábbi négy elképzelés helyett az alapellátást a 
jelenlegi csak az OTH elıírásainak megfelelıen kialakított ellátó szolgálattal 
történı központi orvosi ügyelet mőködésére szóló tervezet elkészítésére kapott 
megbízást a Beleznai Róbert által vezetett tanácsadói cég.  

o A 2011. évi költségvetés utolsó módosításáról.  
o A 2012. évi költségvetési tervezet elfogadásáról. 
o Az átmeneti gondozás ellátási területének módosításáról. 

A bejelentések kapcsán szó volt: 
o Az M-35-ös autópálya M-4-eshez történı csatlakozásának nyomvonal 

terveirıl. 
o TÁMOP pályázat beadásáról, ami egy modelkisérletre kérne támogatást az 

Egészségügyi Szociális és Gyermekjóléti Intézményben az alapszolgáltatások 
funkcionális összekapcsolására.  

- 2012. március 2-án Gyomaendrıdön a Gyomaközszolg Kft. ügyvvezetıjével Fekete 
Józseffel egyeztettek a dévaványai ügyfélszolgálati tevékenység ellátásáról.  
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- 2012. március 5-én a Hetednapi Adventista Egyház képviselıivel találkozott a 
polgármester, akik a Tartós Betegségben Élık Dévaványai Egyesületének 
szervezésében életmód tanácsadás-sorozatot indítottak a Kossuth úti Civil Házban. 
Bicskei Róbert lelkész úr elvállalta, hogy a Dévaványai Hírlapban egészségmegırzı 
prevenciós célú tájékoztató cikksorozatot fog készíteni, ami folyamatosan közzétételre 
kerül.  

- 2012. március 8-án Szeghalmon a Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága tartott 
ülést, ahol közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásaival kapcsolatosan foglaltak állást:  

o Román-Magyar Határmenti Együttmőködés, illetve  
o a korábban már említett orvosi ügyeleti ellátási ajánlatkérésekkel kapcsolatban. 

- 2012. március 8-án Békéscsabán az új megyeházán aláírásra került a közös 
földgázbeszerzés szindikátusi szerzıdése.  

- 2012. március 8-án este pedig Vállalkozói Fórum került megtartásra a Mővelıdési 
Házban. A fórumon résztvevı vállalkozók igen aktívan nyilatkoztak meg, 
elismeréseket, kritikákat és javaslatokat egyaránt megfogalmaztak.  
A 17 órától majdnem éjfélig tartó eszmecserén megfogalmazódott, hogy óvatos, 
mértéktartó, fenntartható fejlesztéspolitikát és településüzemeltetést várnak el a 
testülettıl. Nehezményezték az iparőzési adó 0,2 %-os emelését, a megfogalmazásuk 
szerint ilyen nehéz gazdasági helyzetben inkább csökkenteni kellett volna.  

- 2012. március 9-én és 10-én Füzesgyarmaton került sor a Román-Magyar határmenti 
együttmőködés keretében megvalósuló uniós forrással támogatott projektek szakmai 
konferenciájára, ahol a határon átnyúló információáramlás, a közös gazdasági 
lehetıségekben rejlı lehetıségek feltárása mellett a Gyoma-Nagyvárad vasúti 
összeköttetés újbóli megteremtésének a térségre gyakorolt hatása került elemzésre.  

- 2012. március 12-én Békéscsabán a Békés Megyei Vízmővek Zrt. rendkívüli 
közgyőlése volt, ahol 

o a vezetı tisztségviselık megbízatását, ami idıközben törvényi okból 2012. 
március 31-el megszőnt volna, 2013. május 31-ig meghosszabbították, 

o elfogadásra került a 2012. évi üzemterv is, ahol a Zrt. által elkészített javaslatot 
oly módon változtatták meg, hogy a bérbe adott a Zrt. által üzemeltetett 
önkormányzati vagyon után fizetendı úgynevezett minimális bérleti díj 
összegét vállalati szinten 102 millió forinttal megemelték.  

- 2012. március 20-án a Szeghalom Kistérség Többcélú társulásának társulási 
tanácsülése volt Kertészszigeten, ahol többek között szó volt: 

o a gazdálkodási tevékenységi körök szétválasztásából adódó feladatok miatti 
alapító okirat módosításáról,  

o a társulás keretében fenntartott intézmények egyes telephelyein és szolgáltatási 
formáiban fizetendı térítési díjakat megalapozó önköltségszámításról, 
díjjavaslatokról, 

o közbeszerzési ügyekrıl, 
o az éves közbeszerzési terv elfogadásáról, 
o a mozgókönyvtári szolgáltatás tapasztalatairól,  
o a Sárréti Ifjúsági Tábor 2012. évi díjának megállapításáról,  

� a tábor használati díja egy turnusra bruttó 8.000,- Ft-ban lett elfogadva, 
� a heti étkezési költség pedig bruttó 10.000,- Ft lett az idei szezonra.  

- 2012. március 22-én Csorváson a TÖOSZ Békés Megyei Tagozatának ülése volt, ez a 
megyei sorrendben az elsınek volt tervezve, de 19.-ként került megrendezésre, az 
áprilisi közgyőlésre is készülve.  
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselı voltak jelen az ülésen, illetve 
a Belügyminisztérium szakállamtitkárai, illetve fıosztályvezetıi szintén képviseltették 
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magukat. Az önkormányzatokat érintı államigazgatás szervezési, feladat átvételi 
folyamatról ugyanazok hangzottak el, mint a kormányhivatali vezetık és a helyi 
vezetık korábbi tanácskozásain. A járási kormányhivatalokkal kapcsolatosan az új 
idıpont a törvény parlament elé terjesztésérıl a korábbi februári helyett úgy hangzott 
el, hogy legkésıbb március végéig megtörténik.  

- 2012. március 27-én Szegeden aláírta a polgármester a belterületi csapadék-
vízrendezés IV. ütemének DAOP-os támogatási szerzıdését, így az elıkészítési 
munkákat tovább folytathatják.  

- Ugyanezen a napon a K&H Bank Dél-Alföldi Régió Igazgatóságán, a bank elızetes 
kezdeményezésére egyeztetett az Önkormányzati és Európai Uniós Projekt 
Fıosztályának vezetıjével, mert a szolgáltatási díj emelésére vonatkozó szándékaikról 
értesült.  
A mai napon délelıtt a szándék realizálódott, mert megérkezett a bank errıl szóló 
levele. 

Szólt már arról, hogy a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet 
folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 
371/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások 
ellentételezésére biztosít forrást a központi költségvetés céltartaléka terhére. 
Szó volt arról, hogy a 100 milliárd forintos keretbıl a minimálbér és garantált bérminimum 
elérése érdekben végrehajtott illetményemeléssel összefüggı többletkiadásokra biztosítanak 
forrást.  
A polgármester elmondja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati 
Költségvetési Rendszerek Fıosztálya részérıl érkezett levélben olvasható, hogy az idei évben 
is a korábbi évekhez hasonlóan a fenntartóknak, az intézményeknek kell kigazdálkodniuk a 
többletkiadást. Bízik abban, hogy ebben segítségükre fog lenni az ÖNHIKI-s pályázat.    
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valakinek hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl a 
következı határozattal: 
 

Határozat: 
 65/2012.(III.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 26/2012.(I.26); 29/2012.(I.26); 
35/2012.(II.23); 37/2012.(II.23); 38/2012.(II.23); 39/2012.(II.23); 41/2012.(II.23); 
42/2012.(II.23); 43/2012.(II.23); 44/2012.(II.23); 57/2012.(II.23); 58/2012.(II.23); 
60/2012.(II.23); 61/2012.(II.23); 63/2012.(II.23) határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két 
testületi ülés között történt eseményekrıl.  

 
(A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
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1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 
tömegközlekedés helyzetérıl szóló tájékoztatók megtárgyalása.  
A polgármester köszönti Gúthyné Molnár Máriát a MÁV-START Zrt. menetrend tervezési 
vezetıjét és Gémes Tibort a Körös Volán személyszállítási igazgatóját.  
A polgármester elmondja, hogy írásos tájékoztatót mind három közlekedési társaság 
elkészítette. 
A Jászkun Volán Zrt-tıl érkezett a tegnapi napon egy e-mail, amelyben jelezték, hogy a 
testületi ülésen kérésükre társaságukat is a Körös Volán Zrt. képviseli.  
A polgármester megadja a lehetıséget a napirend elıadói részére, ha az írásos anyagot szóban 
kívánják kiegészíteni akkor, azt tegyék meg.  
Elsıként megadja a szót Gúthyné Molnár Mária részére. 
Gúthyné Molnár Mária a MÁV-START Zrt. menetrend-tervezési vezetıje – köszönti a 
megjelenteket, köszöni a testületi ülésre történı meghívást.  
Elmondja, hogy ez az az alkalom, amikor nem szívesen tesz eleget a meghívásnak, mivel jó 
hírrel nem tud szolgálni.  
Elmondja, amikor elkészítették a közlekedési helyzetrıl szóló tájékoztatót, akkor még bíztak 
abban, hogy a tervezett intézkedéseket sikerül csökkenteni, vagy valamilyen mértékben 
visszafogni. A jelenlévık elıtt is ismert, hogy április 15-tıl a vasútvonalak jelentıs részén 
nagymérvő teljesítmény-kibocsátás csökkentést kell végrehajtaniuk. 
Elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nevében eljárva a Közszolgáltatások 
Szervezési Fıosztálytól kaptak egy olyan feladatot, hogy a regionális közlekedésszervezési 
irodák munkatársaival vizsgálják felül a jelenlegi kínálatot a mellékvonalakon, illetve a 
fıvonalak egy részén, és dolgozzanak ki olyan javaslatokat, amik az utazási lehetıségeket úgy 
szabályozzák, hogy a teljesítmény-kibocsátás a valós igényekhez igazodjon.   
Elmondja, ez azt jelenti, hogy útvonalanként a tulajdonosuk meghatározta, hogy mely az a 
vonatmennyiség, vonatkilométer, amelynek a finanszírozását fel tudja vállalni. Ez azt jelenti, 
hogy a vasútvonalaik több mint a felén, több mint negyven vonalon kínálatcsökkentést kell 
végrehajtani. Elmondja, hogy több mint 10 vasútvonalon napi két vonatpár, négy vonat fog 
közlekedni, van 10 alatti vonalmennyiség, ahol kettı helyett három-négy vonatpár közlekedik. 
Elmondja, hogy a többi vonalon pedig meghatározták, hogy mennyi vonatmennyiséget kell 
kiszedni a menetrendbıl. Ez mindenkinek nehéz feladatot okozott, hiszen közlekedés 
szervezıként senki sem szeretné azt, hogy a munkája gyümölcse úgymond lepotyogjon. Azok 
az eredmények, amelyeket az utóbbi évek fejlesztése során elértek, azok kárba vesszenek. A 
legutóbbi tájékoztatója kapcsán el tudta mondani, hogy az ütemes menetrend bevezetése óta 
milyen utasszám növekedés keletkezett, illetve mennyivel javult a település, a környezı 
települések kiszolgálása. Sajnos ebbıl vissza kellett lépniük, a Gyoma-Dévaványa-Vésztı 
vonalon április 15-tıl négy vonattal kevesebb fog közlekedni. Végeztek utas felméréseket, 
illetve a Regionális Közlekedésszervezési Iroda munkatársai is. Igyekeztek azoknak a 
vonatoknak a szüneteltetésére javaslatot tenni, amelyeken a legkevesebb utast találtak.  
Megkapták az önkormányzat levelét, az abban megfogalmazott érveket megértik. Elmondja, 
az volt a feladatuk, mindenki érdekét figyelembe véve, hogy azokat a vonatokat vegyék ki a 
menetrendbıl, amelyeken a legkevesebb utas van. Felméréseik alapján a délelıtti vonatpár, 
ami viszonylag kevéssé kihasznált, településenként 2-3 felszálló, illetve leszálló utas van, 
valamint a késı esti vonatpár, amelyen hétközben hasonló utas-mennyiséget találtak. 
Tudomásuk van arról, hogy a késı esti vonatpár megszüntetése pénteken este fog a fıvárosból 
utazók számára nehézséget okozni, korábban kell elindulniuk, ha vonattal szeretnének a 
településre érkezni. Tisztában vannak azzal, ha egy-két utas van, akkor az ık utazási 
lehetıségeiket rontják. Mindenkinek meg kell érteni, hogy a többség igényeinek kell 
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megfelelni. Bízik abban, hogy a következı menetrendben tudnak ezen valamelyest korrigálni, 
ha nem is a vonatmennyiség növelésével, de jobb elosztással jobb menetrendet tudnak 
biztosítani. A jelenlegi körülmények között arra lehetıségük és idejük sem volt, hogy a 
jelenlegitıl egy jobb szerkezető menetrendet dolgozzanak ki.  
Elmondja még, hogy a Regionális Közlekedésszervezési Iroda munkatársai feladatul kapták, 
hogy a Volán Társaságokkal egyeztessenek, hogy a megszőnı vonatok helyett lehetıség 
szerint kínálatot biztosítsanak. Véleménye szerint a Volán társaságok lehetıségei is 
korlátozottak. Ott tudnak szolgáltatást nyújtani, ahol megrendelésük van.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit tud elmondani a változásokról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gúthyné Molnár Máriának az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a társulás, valamint a településvezetık véleményüket megfogalmazták, 
amikor tudomásukra jutott a változás. A késı esti vonat megszüntetését nehezményezték, a 
délelıttit jobban elfogadhatónak tartották. Elmondja, hogy korábban kérésükre állították be a 
késı esti járatot. A volán társaság felé is kértek késı esti járatot, de ez a kérés nem lett 
megoldva. Elı fog állni az az eset, hogy a Dévaványara utazókért érte kell menni Gyomára. 
Megjegyzi, hogy a Vésztıre, vagy Szeghalomról Füzesgyarmatra utazók számára ez nem lesz 
kedvezı. Kérésük az volt az érintettek felé, hogy a késı esti vonatpárt ne állítsák le, de az 
elhangzottakból megállapítható, hogy ez végérvényesen eldöntésre került.  
Gúthyné Molnár Mária a MÁV-START Zrt. menetrend-tervezési vezetıje – elmondja még, 
hogy a minisztériumtól megkapták a hozzájárulást ahhoz, hogy a nyomdai munkálatokat 
elkezdjék, tehát változásról nincs információja.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – megerısíti azt, hogy a késı esti vonatpár megszüntetése fogja a legnagyobb 
problémát okozni. Megjegyzi, hogy éveken keresztül szorgalmazta az esti vonat indítását, 
amely örömükre sikeresen megvalósult. Elmondja tüntettek, amikor szó volt a vonal 
megszüntetésérıl. Jelen esetben nem megszüntetésrıl van szó, hanem járat ritkításokról, ami a 
vidék lakosságát érinti. Megjegyzi, hogy vidéken is emberek élnek, nem csak a fıvárosban, 
ık is szeretnének hazajutni. Véleménye szerint a budapesti járatokat is meg kell ritkítani.  
Elmondja, hogy Gyomáról az utolsó busz 18 órakor eljön, amikor még dévaványai lakosok 
orvosi rendelésre várnak. İk is szeretnének hazajutni. Megjegyzi, hogy az esti vonatot sokan 
igénybe vették.  
Elmondja, hogy a vonatközlekedéssel kapcsolatban ennyit kívánt elmondani.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy ülésükön a tájékoztatót megtárgyalták, amelyet 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy 1510 órakor el kell indulni Budapestrıl ahhoz, 
hogy Dévaványára haza tudjanak érkezni az utasok.  
Gúthyné Molnár Mária a MÁV-START Zrt. menetrend-tervezési vezetıje – elmondja, hogy 
a 1710 órakor Budapestrıl induló vonathoz Gyomán van csatlakozás, azzal el tudnak jutni a 
településre az utasok.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – megjegyzi, hogy több hozzászólásra számított e témában a 
képviselık részérıl. Elmondja, hogy a tegnapi napon egy nagyon kiváló ember temetését volt, 
amikor engedték le a koporsót a vésztıi vonatok megszólaltak, nem csak İt siratták, hanem 
magukat is.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
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Kiss Károly képviselı – örömmel vette volna, ha a Körös Volán Zrt. is csatol 
tájékoztatójához menetrendet, így a MÁV menetrenddel össze tudták volna hasonlítani.  
A képviselı elmondja, hogy Gyomáról 1120 órakor indul egy vonat, 1135 órakor pedig egy 
volán járat. Megjegyzi, ez nem a gazdaságosságra utal.  
A képviselı elmondja, hogy az esti közlekedést mindenképpen meg kell oldani. Elmondja, 
hogy néhány éve tüntettek a vasútvonalak megszüntetése ellen. Ekkor a MÁV felajánlotta az 
önkormányzatoknak, hogy üzemeltessék a vasútvonalakat. Kérdése, hogy hány önkormányzat 
jelentkezett, hogy vasútvonalat kíván üzemeltetni? 
Megjegyzi, ha van volán menetrend csatolva a tájékozatóhoz, akkor látnák, hogy van-e 
buszjárat Gyomáról-Dévaványára a késı esti órákban.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez ügyben leültek tárgyalni, de ez a felajánlás nem 
volt komoly.  
Elmondja, hogy volán járat az esti órákban nincs Gyomáról-Dévaványára, kérték korábban is, 
de ez nem valósult meg.  
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, ha valami nem gazdaságos, de fontos szerepet tölt be az 
emberek életében, akkor azt mőködtetni szükséges. Meglátása, hogy a jelenlegi szint lassan, 
de lejjebb fog épülni, a hozzáértık elıbb, vagy utóbb be fogják bizonyítani, hogy erre a 
vasútvonalra nincs szükség. Ismert, hogy milyen mozgás van Kisújszállás-Dévaványa között 
a közlekedés tekintetében, a szakemberek nem tartották gazdaságosnak, vagy pedig 
fontosnak. Említést tesz a Kisújszállás-Dévaványa között lévı út állapotáról. Meglátása, hogy 
ez a térség nem olyan fontos a döntéshozók számára.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a kérést az országgyőlési képviselı részére is 
megküldték, hogy próbáljon İ is emellett érvelni. A napközbeni vonatpár megszüntetését 
elfogadják, az esti megszüntetését elfogadhatatlannak tartják, az esti utazásra vonatkozóan 
megoldást kell találni.  
Bízik abban, hogy a Regionális Közlekedésszervezési Iroda munkatársai megkeresték a Körös 
Volán Zrt-t és a megoldást megtalálták.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy több alkalommal utazott Gyomáról-Budapestre IC vonattal, 
amelyre helyjegyet kell váltani, Kisújszállásról is utazott Budapestre, erre sokkal kevesebb az 
IC vonat. Kérdése, hogy mi ennek az oka? Tehát a 120-as vonalon sokkal több az IC vonat, 
mint a 100-as vonalon, ami hátrányt jelent.  
Pap Tibor polgármester – megjegyzi, hogy a 100-as IC vonatok Kisújszállás állomáson nem 
állnak meg.  
Megadja a szót Gúthyné Molnár Mária részére, hogy az elhangzottakra reagáljon. 
Gúthyné Molnár Mária a MÁV-START Zrt. menetrend-tervezési vezetıje – az esti vonat 
közlekedésére vonatkozóan nem tud ígéretet tenni, természetesen a lehetıségeket keresik. 
Gondolkodnak abban is, hogy pénteken este, amikor nagyobb az utasforgalom, akkor 
közlekedjen az említett idıpontban a vonat. Jelenleg nem volt rá lehetıségük. Elmondja, hogy 
július közepén lép életbe a II. számú menetrend-módosítás, természetesen próbálnak 
megoldást találni. Természetesen ez a MÁV javaslata lehet, amit a megrendelı, vagy elfogad, 
vagy nem.  
Elmondja, hogy a 120-as vonalon 2 óránként közlekednek IC vonatok, ezekhez van a 127-es 
vonatcsatlakozás, hogy miért ezekhez a vonatokhoz csatlakozik oka az, hogy ezen a vonalon 
ilyenkor vannak a csatlakozáshoz igények. Elmondja még, hogy ezeknek az IC vonatoknak a 
pótjegye lényegesen olcsóbb, mint a más vonalon közlekedı IC vonatoké. Egy minıségi 
szolgáltatásért 220,- Ft-ot kell fizetni, a másik IC vonatokon pedig 550,- Ft-ot. Elmondja, 
hogy a 100-as vonalon óránként közlekednek ilyen vonatok, amelyek Kisújszálláson nem 
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állnak meg, ott sebesvonatokhoz biztosítanak csatlakozást, viszont az eljutási ideje is 
hosszabb, valamint a minıség is kívánni valót hagy maga után. Elmondja, hogy nem csak ez a 
térség kerül hátrányos helyzetbe, hanem az ország valamennyi mellékvonalát érinti a 
csökkentés. Elmondja, hogy a fıvonalakat is érinti a csökkentés, így a 120-as vonalat is. 
Megmaradnak a két óránkénti IC vonatok, csúcsidıben vannak irányonként többlet vonatok. 
Ez az amit tudnak kínálni és sajnos a jövı évi menetrendi tervezést is ennek alapján tudják 
elkezdeni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a menetrend-tervezési vezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megköszöni Gúthyné Molnár Máriának a MÁV-START Zrt. menetrend-tervezési 
vezetıjének a tájékoztatót.  
Sajnos ez nem az a fórum, amellyel tudnának változtatni az elhangzottakon. 
A kialakult probléma megoldását keresik. Elképzelhetı, hogy más szolgáltatóval egy jobb, 
színvonalasabb szolgáltatást is tudnak biztosítani. Ismert mindenki elıtt, hogy vidéken a 
MÁV utaztatás nem megoldott. Meg kell nézni a várótermeket, a vasútvonalak állapotát, az 
elhelyezkedésüket. Általában a vasútállomások a települések szélén helyezkedik el, így 
Dévaványán is. A hiányzó vonatokat buszjárattal tudnák pótolni, hiszen korszerő buszváró 
van, amely a városközpontban helyezkedik el. Ez irányban kellene elindulni és lépéseket 
tenni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a polgármester úr a lakosság véleményét írta le, a képviselık 
pedig megerısítették, hogy ez a felvetés jogos. Elmondja, hogy pénteki napokon a késı esti 
vonat közlekedése létszükséglet a lakosok számára. Megjegyzi, hogy hétközben is szükséges 
lenne, hiszen nem csak Budapestrıl, hanem a Szeged felıl érkezık sem tudnak haza jutni a 
településre.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a jövı héten szombaton délután 
15 órakor Gyomaendrıdön fognak egy tiltakozó akciót rendezni, amelyre szeretettel várnak 
mindenkit.  
Pap Tibor polgármester – a vasúttal kapcsolatos témát lezárja.  
A polgármester megadja a szót Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója 
részére, ha az írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – köszönti a testületi ülésen 
megjelenteket.  
Kiegészítése a leírtakhoz nincs, az elhangzottakra kíván röviden reagálni.   
Elmondja, hogy a Körös Volán Zrt-nek nincs lehetısége módosításra, változatlan 
menetrenddel dolgoznak már néhány éve.  
A mai ülésen is elhangzott már, hogy mindkét szolgáltató az ellátásért felelıs által megrendelt 
szolgáltatást tudja és köteles teljesíteni.  
Elmondja, hogy húsz évvel ezelıtt a Körös Volán saját cégére alapozva szedte be a bevételeit, 
szervezte a szolgáltatását, és tudott gazdálkodni az adott keretein belül. Jelenleg ez már nem 
így mőködik. Elmondja, hogy jelenleg a Körös Volán Zrt. üzemelteti az autóbuszjáratot, 
biztosít gépjármővezıt és szervez. Számukra adott, hogy milyen szolgáltatást kell teljesíteni, 
amelyhez kapják a finanszírozást. Korábban, ha be kellett állítani egy Gyomaendrıd-
Szeghalom késı esti járatot, azt a Körös Volán kit tudta gazdálkodni, jelenleg ilyen 
lehetıségük nincs. A korábbi években sokkal nagyobb szabadsága volt a szolgáltatónak.  
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Elmondja, hogy menetrendet azért nem csatoltak a tájékoztatóhoz, mivel annak készítésekor 
még nem volt ismert a változás. Megjegyzi, hogy a menetrendet az internetrıl le lehet tölteni 
és össze tudták volna hasonlítani a MÁV menetrenddel.    
Elmondja, hogy a délelıtti járat esetében 15 perces módosítással megoldható, hogy hasonló 
eljutási lehetıség legyen Szeghalom-Dévaványa-Gyoma között, valamint vissza is. 
Elmondja, hogy az esti járattal kapcsolatban egyeztetések folynak a minisztériummal, ha ezt a 
szolgáltatást megrendelik természetesen teljesítik.  
Megjegyzi, hogy a Körös Volán Zrt. 4-5 évvel ezelıtt sem tudott önhatalmúlag felvállalni 
olyan járatok indítását, amelyen kevés utas volt. Elmondja, hogy ehhez nem a szolgáltató 
döntése kell, hanem az ellátásért felelıs finanszírozóé.  
Röviden ennyiben kívánt reagálni az elhangzottakra.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gémes Tibornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy keddi ülésükön a Körös Volán Zrt. tájékoztatóját is 
megtárgyalták, amelyet 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolnak a 
testület felé.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy 2013. évtıl Gyomaendrıd járási központ lesz, így sok 
esetben a dévaványai lakosoknak oda kell utazni ügyeik intézése érdekében. Az elmondottak 
miatt célszerő lenne Gyomaendrıdrıl-Dévaványara délelıtt 10 óra körül, valamint délután 16 
óra körül egy-egy járat indítása. 
Fontosnak tartja elmondani, hogy a településrıl sok idıs ember jár Gyulára a kórházba, az 
eljutás békéscsabai átszállással oldható meg. Javasolják megoldani, hogy átszállás nélkül 
lehessen eljutni Dévaványáról Gyulára.  
Pap Tibor polgármester – bízik abban, hogy nem lesz szükség arra, hogy a dévaványai 
lakosok Gyomaendrıdre járjanak ügyeik intézése miatt, azt helyben meg tudják oldani. Ez 
nem jelenti azt, hogy nincs szükség a jó közlekedésre a települések között.  
A polgármester megadja a szót Garaguly Gyula lakossági képviselı részére.  
Garaguly Gyula lakossági képviselı – megköszöni a Körös Volán Zrt. képviselıjének, hogy 
felvetésére Békéscsabáról Gyulára közlekedı járat indulási idejét módosították 7 óráról 705 
órára, így a Dévaványáról reggel 545 órakor induló járat eléri azt. 
A lakossági képviselı elmondja, hogy szombaton reggel 8 órakor Dévaványáról Szeghalomra 
és Békéscsabára is van járat, amelyeken alig van utas. 
Elmondja, hogy Békéscsabáról Szeghalomra ¾ 10-kor induló járat nem éri el Körösladányban 
a Szeghalomról Dévaványára közlekedı járatot, néhány perc különbséggel, ugyanez az eset 
áll fenn délután 1430 órakor.  
Köszöni a figyelmet.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója 
részére, hogy reagáljon a felvetésre.  
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – elmondja, hogy 1615 órakor 
van autóbusz közlekedés Gyomaendrıdrıl Dévaványára.  
A gyulai átszállás problémája már korábban is szóba került. Nem látja biztosítottnak, hogy 
átszállás nélkül el lehessen jutni Dévaványáról Gyulára. Ez olyan, mintha azt kérnék a MÁV-
tól, hogy Dévaványa és Budapest között közvetlen vonal legyen.   
Elmondja, hogy különbözı irányokból érkeznek be autóbuszok Békéscsabára, az esetek 80 %-
ban a tovább utazást átszállással kell megoldani. Természetesen, ha a finanszírozás lehetıvé 
teszi, hogy Gyomaendrıdrıl közvetlenül el lehessen jutni Gyulára, akkor annak akadálya 
részükrıl nem lenne. Megjegyzi, hogy Békéscsabán világszínvonalú utas tájékoztatás van, a 
pályaudvar akadálymentesített. Úgy gondolja, hogy ezzel a tájékoztatással könnyen 
megtalálható, hogy mely kocsiállásról hová és mikor indul a busz. Mozgásukban korlátozott 
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emberek is könnyen tudnak közlekedni, hiszen akadálymentesített peronok vannak, az 
automata tájékoztatás is megfelelı hangerıvel bír.  
A csatlakozási lehetıségeknek utána nézett a személyszállítási igazgató. Elmondja, hogy 
minden egyes Dévaványáról közlekedı buszhoz közvetlen, normál idejő tartalék átszállás van 
biztosítva. Elmondja, hogy a Körös Volán Zrt-nek van gépjármőve, csak a finanszírozást kell 
biztosítani a kérések teljesítéséhez.  
A dicsérı szavakat megköszöni a személyszállítási igazgató.  
Sajnos van tudomásuk arról, hogy vannak olyan idıszakok, amikor alig van utas a járatokon. 
Elmondja, hogy a megrendelıi-szolgáltatói kapcsolatban van olyan együttmőködés, hogy 
javaslatot tesznek, hogy mit kell tenni. Véleménye szerint nem lenne ildomos olyan javaslatot 
tenni a megrendelı felé, hogy szombati napokon a Dévaványa-Szeghalom közötti járat álljon 
le.  
A lakossági képviselı által említett átszállásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a délutáni 
csatlakozás meg lesz oldva, 5-10 perces módosítás fog történni. Elmondja, hogy április 1-el 
lett volna menetrend módosítás, amelyet a minisztérium 15-ére helyezett át. 
Úgy gondolja, hogy a felvetésekre válaszolt.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek felvetése? 
Megállapítja, hogy több felvetés nem hangzott el. 
Elmondja, hogy egy nyitott kérdés maradt az esti eljutás Dévaványára. 
Bízik abban, hogy a Körös Volán Zrt. megkapja a megrendelést és ez a kérdés rendezıdni 
fog. Kéri Gémes urat, hogy a folyamat lezártát követıen jelezzen vissza a döntésrıl, hogy a 
lakosokat informálni tudják.  
A polgármester elmondja látni kell, hogy a közlekedéssel szemben támasztott reális igények 
nem mindig esnek egybe a valósággal. Tény az is, ha egy vonal megszőnik, nehéz 
bebizonyítani, hogy arra lett volna igény. Említést tesz a Jászkun Volán Zrt. esetérıl, amikor 
az elmúlt év folyamán beállítottak kísérletként az esti órákban egy autóbuszjáratot, de 
visszajelzésük szerint nem volt rajta utas, így nem lett belıle menetrendszerinti járat a 
késıbbiekben.   
A polgármester elmondja, felvetıdött a közlekedésfejlesztési koncepcióba, iránymikrobuszok 
beállítása, erre vonatkozóan vállalkozásindítási lehetıség, amely vállalkozás megkaphatná az 
állami támogatást. Véleménye szerint ez is lehetne egyfajta megoldás. Röviden szól a kisebb 
buszok költségigényérıl gondol itt az üzemeltetési, fenntartási, amortizációs költségekre. 
Kérdése, hogy mennyire lehetıség ez a közeljövıt illetıen? 
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – elmondja, hogy az új 
közlekedési törvényben van hasonló megfogalmazás. Elképzelhetı, hogy lesz ilyen technika, 
amelyek alapján a kisebb autóbuszok bevonhatók lesznek, nem olyan feltételekkel, mint ha a 
Körös Volán Zrt. vásárolná meg a kisebb buszokat. Véleménye szerint ez a megoldás sok 
területen megoldaná a problémát, különösen ha helyi vállalkozó ezt a feladatot vállalná. 
Megjegyzi, hogy ezt a megoldást évek óta vizsgálja. Elmondja, hogy több alternatív irány van 
a problémák kezelésére.  
Elmondja, hogy a járások kialakításával nagyvonalakban már foglalkozott a Körös Volán Zrt., 
ha a funkciók eldılnek meg lehet vizsgálni, hogy hol kell járatokat indítani. Véleménye 
szerint nem célszerő az, hogy délelıtt egy idıben van egy majdnem üresen közlekedı vonat 
és mellé állítanak egy autóbuszjáratot.   
Magánvéleménye, hogy az orvosi vizsgálatot a vidékieknek valamilyen módon hamarabb be 
kell fejezni. Megjegyzi, hogy Mezıkovácsházán erre van példa, a vidékiek korábbi idıpontot 
kapnak az orvosi vizsgálatokra, mint a helyben lakók. Véleménye, hogy nem csak az autóbusz 
közlekedéssel lehet megoldani a problémát.  
Pap Tibor polgármester – az elhangzottakból megállapítható, hogy az ügy nem lehetetlen.  
A polgármester javasolja, hogy a napirend vitáját zárják le. 
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Javasolja, hogy a tájékoztatókat fogadják el. A polgármester megköszöni az írásos 
tájékoztatókat, a kérdésekre adott szóbeli válaszokat. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a tömegközlekedés helyzetérıl szóló tájékoztatókat kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület  6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
66/2012.(III.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tömegközlekedés helyzetérıl 
szóló tájékoztatókat - jóváhagyólag - tudomásul veszi.  

 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(A tömegközlekedés helyzetérıl szóló tájékoztatók a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a lakosság 
szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2011. 
évben végzett munkájáról. 
A polgármester megadja a szót Gyányi Irén szociális ügyintézı részére, ha az írásos 
elıterjesztéshez van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Gyányi Irén szociális ügyintézı – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
Röviden összefoglalja a beszámolóban leírtakat.  
Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság az Önkormányzat és szervei szervezeti 
és mőködési szabályzatában foglalt felhatalmazásnak megfelelıen, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., az ágazati kormány- és miniszteri rendeletek, valamint 
a hasonló tárgyban született helyi rendeletek alapján saját hatáskörében dönt a 
költségvetésben elıirányzott szociális célú támogatások elosztásáról, valamint döntési jogköre 
mellett véleményezı jogköre is van. A 2011. évi Költségvetési törvény az önkormányzatok 
szociális feladatellátásához lényegesen alacsonyabb mértékő normatív támogatást biztosított, 
mint a korábbi években. Ebben az évben az elızı évhez képest 10.000.000,- Ft-tal csökkent a 
pénzbeli szociális juttatás.  
A szociális ügyintézı elmondja,hogy a  bizottsági ülés folyamatosan, minden hónap elsı és 
harmadik hét keddjén megtartásra került. Minden bizottsági ülés határozatképes volt. Az 
üléseken hozott döntések mindig az adott jogszabályi keretek között történt, és minden 
döntés, a Képviselı-testület munkáját segítı vélemény, javaslat jegyzıkönyvi rögzítésre 
került. 
Elmondja, hogy a bizottság 26 alkalommal ülésezett, 3.467 egyedi döntést hozott, 7 
beszámolót, 5 önkormányzati rendelettervezetet véleményezett.  
Röviden ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket, 
amelyek a következık: 
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- Átmeneti segélyek megállapítása 
- Szociális földprogram mőködtetésén keresztül nyújtható támogatás megállapítása 
- Méltányossági ápolási díj megállapítása, megszüntetése 
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
- Felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálása 
- Lakásfenntartási támogatás 
- Adósságkezelési szolgáltatás 
- Szociális bérlakás ügyek 
- Életkezdési támogatások 
- Adósságkezelés 

 
A bizottság munkáját a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen végezte az elmúlt évben és 
végzi az idei évben is.  
Az átmeneti segélyek megállapításával kapcsolatban elmondja, hogy létfenntartást 
veszélyeztetetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdı személyek részére lehet megállapítani. Az átmeneti segély 
pénzintézeti tevékenységnek nem minısülı kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 
Az átmenti segély alkalmanként és havi rendszerességgel is megállapítható. 
Az átmeneti segély keret felhasználás tartalmazza a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási 
Ösztöndíj pályázat keretein belül biztosított 15 fiatal részére 2011. évben 900.000,- Ft-ot is, 
valamint a méh-nyakrák elleni védıoltásra rászorultság alapján megállapított támogatást.  
A Szociális Földprogram pályázaton nyert támogatásból 267 család részére 9.775 db napos 
csibe és indítótáp 1.958.910,- Ft értékben került kiosztásra. Ezen felül a bizottság saját 
pénzügyi keret terhére további 31 család részére 1.100 db napos csibét és 880 kg indítótápot 
220.440,- Ft értékben biztosított. A programban összesen 308 család 2.179.350,- Ft 
természetbeni ellátásban részesült.  
Elmondja, hogy 2011. évben 953 q tőzifa került kiosztásra a rászorulók részére.  
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban elmondja, hogy a 2011-es évben 
kevesebb család igényelt ilyen jellegő támogatást, mint a korábbi években. 
Elmondja, hogy iskolakezdési támogatás 485 gyermek és fiatal felnıtt részére lett 
megállapítva, összesen 2.526.000,- Ft összegben.  
Röviden szól a méltányossági ápolási díjról.  
A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban elmondja, hogy a beszámolási idıszakban több 
változás is történt a szociális juttatásokra vonatkozó szabályok körében, a település 
lakosságának talán legnagyobb részét érintette a lakásfenntartási támogatás rendszerét 
módosító jogszabályi változás. A jogszabályi változásokról szól röviden.  
Az ügyintézı elmondja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás keretén belül 27 fı részére 
került megállapításra adósságcsökkentési támogatás. Közülük 23 fı tudta rendezni a 
közüzemi hátralékát, illetve folyamatban van a hátralék rendezése, 4 fı esetében került sor az 
adósságkezelési szolgáltatásból való kizárásra, a kifizetett összeg visszafizetésének 
elrendelésére. 
A bizottság 2011. évben egy szociális bérlakás (régi építéső) kiutalási ügyben hozott döntést, 
egy Ladányi Mihály úti szociális bérlakás kiutalása elıtt a bérlı kérelmét véleményezte, a 
Képviselı-testület részére javaslatot készített. 
A fiatalok életkezdési kiegészítı támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy 19 gyermek 
nevére nyitott start- betétszámlára, összesen 380.000,- Ft támogatás lett átutalva. 
Elmondja, hogy a 2011. évben a tervezett pénzügyi keret nem került felhasználásra.  
A bizottság a nagy hangsúlyt fektet a megítélt támogatások természetbeni biztosításra.  
Meglátásuk, hogy a bizottság munkája 2012-ben nehezebb lesz, mint az elızı évben, hiszen a 
szociális ellátásokra lényegesen kevesebb pénzügyi keret áll rendelkezésükre.  
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A szociális ügyintézı röviden ennyiben kívánta összefoglalni a beszámolóban leírtakat.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyányi Irénnek az elmondottakat. 
 
 
Idıközben Novák Imre alpolgármester megérkezett, így a testület létszáma 9 fı.  
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
legtöbb esetben a rászorulók a főtésre, étkezésre, gyógyszerre, valamint temetkezésre kérnek 
támogatást.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy 2011-es évben is folytatódott a méhnyakrák kialakulásáért 
felelıs humán-papillóma vírus elleni kedvezményes vakcina biztosítása a 12 éves dévaványai 
leányok részére. İk az önkormányzat által biztosított pénzügyi keretbıl kapják meg a három 
oltássorozatból álló kettı oltást és a családoknak csak egy oltás költségét kell biztosítani. Az 
oltás mindhárom alkalommal rendben lezajlott, szövıdmény nem fordult elı. A védıoltás 
költségeihez a négy család igényelt átmenti segélyt. A Bizottság mind a négy családnak 
nyújtott segítséget, melybıl két családnak 20.000,- Ft - 20.000,- Ft, míg egy családnak 
27.000,- Ft összegre visszatérítendı kamatmentes kölcsönt biztosított, két családnak 7.500,- 
Ft - 7.500,- Ft összegő vissza nem térítendı segélyt nyújtott. Az önkormányzat költsége 
275.310,- Ft volt, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 15.000,- Ft összegben 
átmenti segélyt és 67.000,- Ft összegben pedig kamatmentes kölcsönt biztosított.  
Összesen 10 gyermek kapta meg a védıoltást. 
Röviden szól arról, hogy az adósságkezelési szolgáltatás nehezen indult be, valamint említést 
tesz a fiatalok életkezdési kiegészítı támogatásáról.  
A bizottság elnöke elmondja, döntött arról a képviselı-testület, hogy a Szociális Földprogram 
keretében a szociálisan rászorulók körében növénytermesztési programot valósít. A 
programban résztvevı 1-2 fıs családok részére legfeljebb 400 m2, három és több fıs családok 
részére legfeljebb 500 m2 nagyságú ingyenes földhasználat biztosít. 
Sajnálattal tapasztalták, hogy a programban való részvételre jelentkezı nem volt.  
A lakosok az önkormányzattól várják a segítséget, a lehetıségekkel pedig nem kívánnak élni.  
A Nagycsaládosok Egyesületének vezetıje a bizottsági ülésen beszámolt arról, hogy 
szervezetük több mint egy hektár területen gazdálkodik, valamint annak sikerérıl.  
Kéri a lakosokat, hogy az adódó lehetıségeket használják ki.  
A bizottság elnöke megköszöni az igazgatási iroda dolgozóinak az egész éves munkáját.  
Kéri a képviselı-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. 
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Elhangzott, hogy az igények nınek a lehetıségek pénzügyi fedezete pedig egyre szőkül. 
Elmondja, hogy a bizottság a természetbeni juttatásokat próbálja elıtérbe helyezni, de annak 
is pénzügyi kihatása van.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a lakosság szociális helyzetének értékelésérıl, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
67/2012.(III.29.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lakosság szociális 
helyzetének értékelésérıl, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját megköszöni és 
további jó munkavégzést kíván. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
(A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámoló a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a Szociális Földprogram 
mőködésérıl szóló beszámoló megtárgyalása.  
A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot Földi Imre programirányító készítette. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, ha van szóbeli kiegészítése az írásos 
anyaghoz akkor, azt tegye meg.  
Földi Imre programirányító, képviselı – elmondja, hogy a Szociális Földprogram 
mőködésérıl szóló beszámolót két bizottság is megtárgyalta.  
Elmondja, hogy jelenleg is futó projektben van a Szociális Földprogram, amely 2011. 
augusztus 6-ától 2012. június 30-ig tart.  
A pályázati forrás lehetıséget biztosít arra, hogy állattenyésztés, illetve növénytermesztés 
terén csökkentsék a költségeket.  
Elmondja, hogy az idei évben is lesz lehetıség naposcsibe igénylésre a rászorulók körében, az 
ezzel kapcsolatos felhívás a Dévaványai Hírlapban meg fog jelenni. A naposcsibék 
kiosztására május hónapban fog sor kerülni.  
Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat, a felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a beszámolót a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság is véleményezte ülésén. 
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság hétfıi ülésén megtárgyalta a beszámolót, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a részletes beszámolót megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a 
testület felé.  
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A bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt évben a Szociális Bizottság a saját kerete terhére 
220.440,- Ft-ot biztosított azért, hogy a naposcsibék kihelyezésére vonatkozó kérelmeket 
teljesíteni tudják.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a Szociális Földprogram mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
68/2012.(III.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Földprogram 
mőködésérıl szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
(A Szociális Földprogram mőködésérıl szóló beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.  
A polgármester megkérdezi Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt, az 
elıterjesztés készítıjét, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt – elmondja, hogy a közbeszerzési terv 
készítését jogszabály írja elı, amelynek megfelelıen készítették el. A képviselı-testületnek a 
közbeszerzési tervet március 31-ig kell elfogadni.  
Az elıterjesztésben bemutatásra került azon beszerzések sorozata, ami ugyan helyi 
beszerzésnek számít, de a képviselı-testület dönt róla. A határozati javaslatban a nemzeti 
értékhatárt elérı, vagy azt meghaladó közbeszerzés szerepel.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” 
címő pályázat elbírálás alatt van. Ezen esetben a közbeszerzési eljárás lefolytatása sikeres 
pályázat esetén fog megtörténni.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
tervét áttekintette, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét szintén 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 
69/2012.(III.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzésrıl szóló 2011. évi 
CVIII. törvény. 33. § (1) alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

Az ajánlatkérı vonatkozásában 
 

1. Az ajánlatkérı neve, címe:  Dévaványa Város Önkormányzat 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 

2.  A szervezet típusa:  helyi önkormányzat [Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont]; 
3. Közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma:  nincs 
4. Nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma és értéke (Kbt.  

XIV. fejezet  harmadik rész.): 
3 db Értéke: 424.357.000,- Ft  

5. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva irányadó eljárásrend szerinti 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplı 
közbeszerzéseket: 

 

Építési beruházás megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft) 
Közösségi 

értékhatárt elérı 
illetve meghaladó 
(2011. évi CVIII.. 

tv. IV. fejezet 
második rész  ) 

Nemzeti értékhatárt 
elérı illetve 
meghaladó 

(2011. évi CVIII. 
törvény XIV. fejezet, 

harmadik rész 
*Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
fejlesztése DAOP-3.1.1/A-11 

 65.107 

„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése” IV. ütem  DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0032 

 275 .700 

„Kerékpárral a környezetvédelemért-
kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése 
Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11 

 83.550 

Építési beruházás összesen:  424.357 
Megjegyzés: * Pályázati nyertesség esetén 
6.  A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   
  NEMLEGES 
7.  A tervpályázati eljárások és az egyszerő tervpályázati eljárások száma és értéke 
  NEMLEGES 
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az 
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa honlapján való 
közzétételérıl. 
  
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
Határidı:  2012. március 31. 
 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely 
bejelentéseket tartalmazza. 
Szó volt arról, hogy a közbeszerzési törvény megváltozott, ezért szükséges az önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatának az aktualizálása.  
Elmondja, hogy Balogh Csilla jegyzı elkészítette Dévaványa Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
A polgármester megadja a szót részére, ha a leírtakat szóban kívánja kiegészíteni akkor, azt 
tegye meg.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy 2012. január 1-tıl lépett hatályba az új közbeszerzési 
törvény. Rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell 
alkalmazni.  
Elmondja, hogy az új közbeszerzési törvény sokkal rövidebb, mint a korábbi törvény volt, de 
az alkalmazása sokkal bonyolultabb, mivel a részletszabályokat, illetve több területet 
kormányrendelet szintjén szabályoznak a jövıben.  
Az elıterjesztésben felsorolta, hogy a közbeszerzési törvényen túl összesen 7 db 
közbeszerzési tárgyú kormányrendelet került szabályozásra.   
Az elıterjesztésben a legfontosabb változásokat mutatja be. 
Feladata adódik az önkormányzatnak a törvény 22. §-ából adódóan, amely a következıképpen 
szól: 
„Az ajánlatkérı köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, 
lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba 
bevont személyek, valamint szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárásai 
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen 
meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelıs személyt, személyeket, vagy 
testületeket.” 
A jegyzı elmondja, hogy ennek a paragrafusnak a végrehajtására született meg a 
közbeszerzési szabályzat, amely felépítését tekintve hasonló a korábban hatályban lévı 
közbeszerzési szabályzathoz. Tulajdonképpen az új jogszabályi változások kerültek 
átvezetésre.  
A jegyzı elmondja, hogy a legfontosabb változás az önkormányzatot érintıen, hogy az 
ajánlatkérı nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság 
tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkezı 
személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti 
szavazást kell alkalmazni. 
A bíráló bizottság felülvizsgálatára sort kellett keríteni. Elmondja, hogy az elızı 
közbeszerzési szabályzat szerint a Bíráló Bizottsági feladatokat a Pénzügyi- Ellenırzı- 
Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság látta el. 
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Javasolja, hogy a Bíráló Bizottság feladatait a jövıben a jegyzıbıl, a gazdálkodási 
irodavezetıbıl, a mőszaki irodavezetıbıl, a pályázatíró referensbıl álló bizottság lássa el.  
Az uniós értékhatárt elérı vagy meghaladó közbeszerzés esetén az ajánlatkérı hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni az eljárásba. Amennyiben a beszerzés tárgyához 
Európai Uniós támogatás is kapcsolódik, ebben az esetben független hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó is tanácskozási joggal részt vesz a bíráló bizottság munkájában. 
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az elıterjesztésben leírtakat. 
Kéri a képviselı-testületet, hogy fogadja el a közbeszerzési szabályzatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság Dévaványa Város Önkormányzatának Közbeszerzési 
Szabályzatát elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé elfogadásra Dévaványa 
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. 
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 képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat: 
70/2012.(III.29.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa Város 
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(Dévaványa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amelyet szintén 
Balogh Csilla jegyzı terjesztett a testület elé, amely a munkahelyteremtı beruházások 
támogatására vonatkozik.  
Ismert, hogy két fajta támogatási rendszer mőködik, az egyik a munkahelyteremtést, a másik 
pedig a beruházás ösztönzést igyekszik segíteni.  
Megfogalmazódott, hogy a beruházásösztönzı támogatás tekintetében próbáljanak meg 
könnyítést bevezetni.  
A polgármester megadja a szót a jegyzı részére.  
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Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy az elıterjesztésében a munkahelyteremtı beruházások 
támogatási rendszerének a fejlıdés menetét írta le. Hogyan fogadta el a múlt év márciusában a 
képviselı-testület, illetve ez nem tudott hatályosulni, mivel nem voltak benyújtott pályázatok. 
Az érdeklıdıkkel folytatott beszélgetésbıl azt a következtetést szőrték le, hogy a támogatási 
formát azért nem tudják igénybe venni, mivel a visszafizetés garanciájával volt probléma. Az 
érdeklıdı nem tudott olyan per- és tehermentes ingatlant bemutatni, amelynek forgalmi 
értéke elérte, vagy meghaladta az igényelt támogatás összegének a kétszeresét.  
A jegyzı az elıterjesztésben leírta az ide vonatkozó jogszabályi tudnivalókat is. 
Elmondja, hogy a képviselı-testület belátása szerint két dolgot tehet, az egyik, hogy a 2012-es 
évre vonatkozóan változatlan pályázati felhívást jelentet meg, vagy pedig a támogatási 
tervezetet és a pályázati felhívást módosítja, amelyet véleményeztetni kell a minisztériummal.  
Elmondja, ha a képviselı-testület a módosítás mellett dönt, akkor a Támogatásokat Vizsgáló 
Irodával az egyeztetési eljárást le fogja folytatni, amennyiben a hozzájárulásukat megadják, 
akkor a képviselı-testület el tudja fogadni az új konstrukciót.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javaslata, hogy a 200 %-os vagyonfedezetet 150 %-ra 
csökkentsék, illetve jelzálogjog fedezetet olyan ingatlannál is fogadjanak el, amely már 
jelzálogjoggal terhelt, ne ragaszkodjanak a bejegyzésnél az elsı ranghelyhez, hanem a soron 
következı bejegyzéssel is elégedjenek meg.  
A bizottság javasolja a jelenlegi pályázati konstrukció kiírását addig, amíg az egyeztetési 
folyamat lefolytatása megtörténik.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén – továbbképzés miatt – 
nem tudott részt venni, de az ott készült hangfelvételt visszahallgatta.  
Az egyeztetési eljárást akkor tudja lefolytatni, ha pontosan definiálni tudja azokat a 
feltételeket, ami alapján a támogatási rendszer kiírásra kerül. 
A bizottsági ülésen többször elhangzott a hitelfedezeti érték kifejezés. 
Elmondja, hogy teljesen mást jelent a hitelfedezeti érték kifejezés és a hitelbiztosítéki érték 
kifejezés.  
Elmondja, hogy a hitelbiztosítéki érték az az érték, amit az ingatlan vagyonértékelése során a 
bank számára az értékbecslı megállapít. 
Ez esetben a bank alatt az önkormányzatot kell érteni, mivel az önkormányzat fog hitelt, 
úgymond támogatást nyújtani.  
A hitelbiztosítéki érték nem az értékelt ingatlan forgalmi értéke, csak egy becslés alapján 
meghatározott érték, amelyen a bank figyelembe veszi fedezetként az ingatlant. 
Ingatlanonként egyedileg kezelendı, függ a vizsgált ingatlan állagától, elhelyezkedésétıl, 
típusától, értékesíthetıségétıl, minıségétıl, mőszaki állapotától, fekvésétıl stb. Általában úgy 
határozzák meg, hogy ha az ingatlant 3 hónapon belül kellene eladni, akkor is biztosan 
megkapja érte a bank ezt az összeget. Így a hitelbiztosítéki érték a forgalmi értéknél 
alacsonyabb összeg, általában a forgalmi érték 70-90 %-a. 
A hitelfedezeti érték pedig más fogalom.  
A hitelfedezeti érték a hitelbiztosítéki értéknek az adott pénzintézet üzletszabályzatában elıre 
meghatározott hányada.  
Elhangzott az is az ülésen, hogy az ingatlanforgalmi értékbecslıt az önkormányzat kérje fel, 
de a támogatást igénylıre hárítsák rá az értékbecslésnek a költségeit. Az értékbecslést elvégzı 
ingatlan értékbecslı szakértıtıl kérni kell egyrészt az ingatlan forgalmi értékének a 
meghatározásán túl a hitelbiztosítéki értéknek a meghatározását.  
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A képviselı-testületnek meg kell határozni pontosan %-os formában, hogy mit ért 
hitelfedezeti érték alatt. Ezt be kell dolgoznia a pályázati anyagba. Addig nem tudja elküldeni 
véleményeztetésre az anyagot, míg ez nincs pontosan definiálva.  
Ezért kéri a képviselı-testülettıl, határozza meg a hitelfedezeti értéket. A polgármester úrral e 
témában tárgyalt, véleményük szerint úgy lenne célszerő meghatározni a hitelfedezeti értéket, 
hogy ez a hitelbiztosítéki értéknek az 50 %-a legyen.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen 30 % hangzott el, amit túl kevésnek ítéltek meg. 
Megjegyzi, hogy Dévaványán az utóbbi idıben a kényszerértékesítésnek nem volt eredménye.  
Az alpolgármester jelezte, hogy e témában szólni kíván. 
A polgármester megadja a szót részére. 
Novák Imre alpolgármester – dicséretes dolognak tartja, hogy a testület próbálja ilyen módon 
segíteni a helyi vállalkozásokat.  
Elmondja, hogy van kiírva pályázat, amelyet március 31-ig lehet benyújtani a munkaügyön 
keresztül, akár létszámbıvítésre, akár eszközfejlesztésre.  
Megjegyzi, hogy a helyi önkormányzat által nyújtandó támogatás ötszörösét lehet igénybe 
venni. 
Elmondja, hogy a pályázati kiírásban szerepel, ha három éve pozitívan mőködik a vállalkozás 
5 millió forintos értékhatár alatt, még ingatlanfedezetet sem szükséges biztosítani. 
Elmondja, hogy egy munkaügyi fórumon vett részt, ahol elhangzott, hogy a vállalkozások 
ezzel a lehetıséggel nem igazán mernek élni, mivel két évig biztosítani kell a dolgozói 
létszámot. A vállalkozások nem merik felvállalni a kockázatot.  
Az elmondottak ellenére természetesen ezt a támogatási lehetıséget nyitva kell hagyni a 
vállalkozások számára. Meglátása, hogy ezzel a lehetıséggel egyre kevesebb vállalkozás tud 
élni.   
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Novák Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy bizottságuk is foglalkozott a témával ülésükön.  
A bizottság javaslata, hogy a hitelfedezeti érték 150 % legyen. Megfogalmazódott az is, hogy 
az ingatlan per- és tehermentes legyen, a bejegyzési rangsorban változtatás ne történjen. 
A bizottsági ülésen felvetıdött az is, ha az idei évben ezt a támogatási formát nem veszik 
igénybe a vállalkozások, akkor a következı évben ne kerüljön kiírásra.   
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Elmondja, hogy Pénzügyi Bizottság ülésén az elhangzottaktól eltérı volt a vélemény. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy más településeken mőködik az ilyen jellegő támogatási forma. 
Mivel a településen nem éltek ezzel a lehetıséggel a vállalkozások a bizottság javaslata, hogy 
a feltételeken könnyítsenek. A bizottság javaslata, hogy jelzáloggal terhelt ingatlant is 
fogadjanak el fedezetként. Vizsgálni kell, hogy a rajtalévı jelzálogteher lehetıséget ad-e 
további teherre.  
Az alpolgármester elmondta, hogy sokkal jobb feltételekkel is hozzá lehet jutni támogatáshoz, 
de a vállalkozások azzal sem igazán élnek. A feltételeket azért határozták meg így, hogy a 
visszafizetés biztosított legyen.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
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Balogh Csilla jegyzı – úgy gondolja, hogy a képviselı-testület feltételként azt is ki fogja 
kötni, hogy amennyiben olyan ingatlan fedezetet fogad el, amely már terhelt, abban az 
esetben fogadja el az önkormányzat ezt az ingatlant garanciaként, ha az elıtte hitelt nyújtó 
bank hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatot egyáltalán bejegyezhessék az ıt követı 
sorrendben. Ha ehhez a rangsorban az önkormányzat elıtt lévı bank nem fog hozzájárulni, 
akkor meghiúsul a garancia. Hiába felelne meg a vállalkozás az összes többi feltételnek, ha 
ezt a támogatást a földhivatalnál nem lehet bejegyeztetni. Tehát nem lenne a visszafizetésnek 
garanciája.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy ez a támogatási formát a helyi vállalkozások 
segítése céljából hozták létre. Véleménye szerint a feltételeken könnyíteni kell, hiszen látható, 
hogy az elmúlt évben senki sem vette igénybe a támogatást. Elmondja, ha az ingatlan abban 
az esetben is fedezetet biztosít a támogatás visszafizetésére, ha már terhelt, akkor azt el kell 
fogadni. A képviselı a jegyzıasszony által elmondottakkal egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy Békésen ez a támogatási rendszer jól mőködik. Az 
önkormányzat a visszafizetési biztosíték miatt változtatott a békési formán. Véleménye szerint 
az a vállalkozás, amely 2 millió forint támogatást kér az önkormányzattól, rendelkezik akkora 
vagyonnal, hogy tud fedeztet biztosítani. Elfogadhatónak tartja azt, hogy a hitelfedezeti érték 
150 % legyen.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a békési konstrukciót egyszerősítették, mivel nem kell 2 fı 
készfizetı kezes biztosítása.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a két bizottság egybehangzóan javasolta, hogy a 
jelzáloggal terhelhetı ingatlan forgalmi értéke az igényelt támogatás összegének 150 %-át el 
kell, hogy érje, vagy azt meg kell, hogy haladja.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyetért a 150 %-al.  
 
A polgármester elmondja, elhangzott az, hogy terhelt ingatlan is fogadjanak el jelzálog 
fedezetként, természetesen akkor, ha a jelzáloggal terhelt ingatlan lehetıséget ad a további 
teherre.  
Dönteni kell a testületnek abban, hogy jelzáloggal terhelt ingatlant elfogadjanak-e. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy jelzáloggal terhelt ingatlant is fogadjanak el fedezetként kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül elfogad fedezetként jelzáloggal terhelt ingatlant is.  
 
A polgármester elmondja, hogy meg kell határozni a hitelfedezeti értéket.  
Elmondja, hogy az ingatlan értékbecslı meghatározza az ingatlan forgalmi értékét, abból a 
hitelbiztosítéki értéket. 
Elhangzott, hogy a hitelfedezeti érték a hitelbiztosítéki érték 50 %-a legyen.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az 50 %-al kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy a hitelfedezeti érték a hitelbiztosítéki érték 50 %-a 
legyen.   
 
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Állami Támogatásokat Vizsgáló 
Irodájával az egyeztetési eljárást folytassák le az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
71/2012.(III.29.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa közigazgatási 
területén munkahelyteremtı és munkahelymegtartó beruházások támogatását tőzte 
ki célul kamatmentes kölcsön formájában.  
 
A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Állami Támogatásokat Vizsgáló Irodájával a 37/2011.(III.22.) Kormányrendeletben 
foglalt egyeztetési eljárást folytassa le, és a módosított támogatási tervezetet és 
pályázati felhívást a nemzeti fejlesztési miniszternek elızetes vélemény és 
állásfoglalás kiadása céljából küldje meg.  
 
A nemzeti fejlesztési miniszteri állásfoglalás kiadását követıen a pályázati felhívást 
terjessze a képviselı-testület elé. 
 
Felelıs:  Balogh Csilla jegyzı  
Határidı:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, szó volt arról is, amíg az egyeztetési eljárás lefolytatásra 
kerül a módosított pályázati feltételek tekintetében addig, mőködjön a jelenlegi támogatási 
forma, és tegyék közzé azt a pályázati felhívást, amelyhez a Támogatásokat Vizsgáló Iroda a 
tavalyi évben a hozzájárulását megadta.   
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a tavaly véleményezett pályázati felhívást tegyék közzé az idén is a 
jelenlegi tartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:   
 
 
Határozat: 
72/2012.(III.29.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetésében elkülönített 
Vállalkozói Alap terhére Dévaványa Város közigazgatási területén megvalósuló 
munkahelyteremtı és munkahelymegtartó beruházások támogatására vonatkozó pályázati 
felhívás közzétételérıl dönt az alábbiak szerint: 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2012. évi költségvetésében elkülönített 
Vállalkozói Alap terhére, Dévaványa Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások 
támogatására, amelyeknek bizonyított a munkahely teremtı és/vagy megtartó hatása. A 
pályázat keretében rendelkezésre álló összeg összesen 10 millió forint. 
A pályázat keretében az Önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújt azon egyéni vállalkozók, 
ıstermelık illetve gazdasági társaságok részére, amelyek vállalják, hogy a megvalósított 
beruházás eredményeként szervezetükön belül új álláshelyet hoznak létre, de legalább az 
alkalmazottak állománya nem csökken. A létszámadatokat a támogatás visszafizetésének 
idıtartama alatt a Polgármesteri Hivatal ellenırizteti. 
Támogatást nyújtó szervezet: Dévaványa Város Önkormányzata 
Támogatás formája:   kamatmentes kölcsön 
Támogatási cél:   munkahelyteremtı és/vagy megtartó beruházások támogatása 
Támogatás mértéke: 
• Minimum:    500.000,- Ft, 
• Maximum: 2.000.000,- Ft 
Saját forrás:  nem kerül megállapításra. 
A pályázat alapján nyújtott támogatások elengedett, a referencia-kamatláb és a leszámítolási 
kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008. január 19-i bizottsági közlemény 
(2008/C 14/02) alapján számított piaci kamata csekély összegő támogatásnak minısül, 
amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a 
csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 
1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – (a továbbiakban 
1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 
Csekély összegő támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az 
elızı három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegő támogatások 
támogatástartalmáról. 
Minden egyes új csekély összegő támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint 
az elızı két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegő támogatás teljes összegét figyelembe 
kell venni. A támogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatást ad. 
 
Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegő támogatás nem halmozható 
más állami támogatással, ha az ilyen jellegő támogatáshalmozódás olyan támogatási 
intenzitást eredményezne, amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást. 
 
Pályázni lehet: 
1. Beruházások utólagos támogatására: 

• Amennyiben 2012. január 1-je után, de a pályázat kiírását megelızıen indított és 
átadott beruházások esetén elsısorban a Pályázó által felvett hitel részbeni, vagy teljes 
összegő kiváltására az Alapból kamatmentes kölcsön igényelhetı. 

• Kizárólag saját forrásból megvalósult beruházás esetében a likviditási gondok 
enyhítésére a forgótıke egyszeri finanszírozására igényelhetı kamatmentes kölcsön. 

• A támogatás igényléséhez igazolni kell a beruházás megvalósulását, (számlák 
benyújtása, mőködési engedélyek bemutatása, hitelfelvétel igazolása, stb.), 

• A pályázatban be kell mutatni, hogy a megvalósult vagy megvalósuló beruházásnak 
milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a munkahely megırzésére. 
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2. Tervezett beruházások támogatására: 
• Ha a Pályázó a beruházás megvalósításához hitelfelvételre kényszerülne, annak 

részbeni vagy teljes összegő kiváltására igényelhetı az Alapból támogatás. 
• Ha Pályázó a beruházása finanszírozásához pályázatot nyújt be bármely kiíró által 

meghirdetett pályázatra, az önerı részbeni biztosítására igényelhetı az Alapból 
támogatás. Ebben az esetben az Alapból megítélt támogatás összegérıl a Támogató 
nyilatkozatot bocsát ki, amennyiben az a pályázat beadáshoz szükséges. 

• A támogatás igényléséhez be kell mutatni a tervezett beruházást azzal összefüggésben, 
hogy milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a munkahely megırzésére. 

 
Elszámolható költségek: 
A beruházás megvalósításhoz, illetve a vállalkozás elindításához kapcsolódó számlák 
(például: építési, gép, berendezés, haszongépjármő, induló árukészlet, ingatlan). Ingatlan 
vásárlása esetén adásvételi szerzıdés is elfogadható. 
 
Pályázók, kedvezményezettek köre: 
A pályázaton részt vehet minden olyan egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, ıstermelı 
és ıstermelıi igazolvánnyal nem rendelkezı regisztrált termelı, amelynek nincs köztartozása, 
nem áll csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és vállalja, hogy szervezetében 
új álláshelyet hoz létre, de legalább az alkalmazottak munkajogi létszáma a kölcsön 
visszafizetésének idıszakában (2 év) nem csökken. 
Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja 
meg a 200.000 eurónak megfelelı forintösszeget. 
Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban: 

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához 
kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

b) Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termelésével foglalkozó 
vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

c) a Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásában és 
forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben: 
i) amennyiben a támogatás összege az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre, 

ii) amennyiben a támogatás az elsıdleges termelıknek történı teljes vagy részleges 
továbbítástól függ; 

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek 
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
értékesítési hálózat kialakításával és mőködtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülı egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás; 

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás; 
f) a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
g) a teherszállító jármővek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mőködı vállalkozások 

számára nyújtott támogatás;  
h) a nehéz helyzetben lévı vállalkozásoknak nyújtott támogatás. 

 
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a 
támogatási döntés napjától számított 10 évig megırizni. 
 
A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek: 

1. Egyéni vállalkozók esetén érvényes vállalkozói igazolvány másolata 
2. İstermelık esetén érvényes ıstermelıi igazolvány, vagy ıstermelıi igazolvánnyal 

nem rendelkezı regisztrált termelı esetén az errıl szóló igazolás másolata 
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3. Gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata 
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás, mely 

szerint a pályázónak nincs köztartozása, ennek hiányában a kérelem benyújtásáról 
szóló igazolás 

5. A helyi önkormányzat igazolása, mely szerint a pályázónak nincs köztartozása 
6. A beruházás mőszaki leírása, költségkalkulációja, a megvalósítás pénzügyi forrásainak 

bemutatása, árajánlatok, vagy már meglévı számlák, szerzıdések másolatának 
csatolása. A támogatás igényléséhez szükséges annak bemutatása, hogy a beruházás 
megvalósulása után milyen hatással lesz a mőködésre, az eredményességre és az 
alkalmazottak munkajogi létszámára. 

7. A pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll csıdeljárás, felszámolási eljárás vagy 
végelszámolás alatt 

8. A pályázó nyilatkozata a pályázat beadásának idıpontjában meglévı munkajogi 
létszámról 

9. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatát a Pénzügyi Bizottság és a 
Képviselı-testület tagjai megismerhetik 

10. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplı adatokat a 
Polgármesteri Hivatal kezelje 

11. A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy elfogadja a pályázati kiírás feltételeit. 
12. A vállalkozás nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester részére, a vállalkozás által 

a megelızı három pénzügyi évben és a folyamatban lévı pénzügyi évben kapott 
valamennyi csekély összegő (de minimis) támogatásokról. 

 
Beadás módja és határideje: 
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezıen csatolandó mellékletek beadásával lehet. 
A pályázatot Dévaványa Város Polgármesterének címezve (5510 Dévaványa, Hısök tere 
1. sz.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 
A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Vállalkozói Alap Pályázat” 
A pályázatok 2012. évben folyamatosan benyújthatók, az elkülönített pénzügyi keret 
kimerüléséig.  
 
Támogatási feltételek: 
A kamatmentes kölcsön azon vállalkozás részére nyújtható, amely elfogadja, illetve 
tudomásul veszi a pályázat alábbi feltételeit: 

1. A pályázatokat a beadási határidı lejárta után a Pénzügyi Bizottság bontja, a kiírási 
feltételek szempontjából megvizsgálja, értékeli és egy alkalommal hiánypótlást írhat 
elı 3 napos határidıvel.  

2. A pályázatokról Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Pénzügyi 
Bizottság javaslata alapján dönt. 

3. A kamatmentes kölcsön-szerzıdést a nyertes pályázókkal Dévaványa Város 
Önkormányzata a döntést követı 30 napon belül megköti. Más támogatókhoz 
benyújtott pályázat esetén, a pályázat eredményének ismeretében, folyamatosan kerül 
sor a szerzıdések megkötésére. 

4. A kamatmentes kölcsön törlesztését a támogatott a kölcsönszerzıdésben rögzített 
feltételekkel kezdi meg. 

5. A beruházás Dévaványa Város közigazgatási területén jött/jön létre. A támogatás 
visszafizetésének idıszakában (2 év) a munkáltató által alkalmazottak munkajogi 
létszáma nem csökkenhet. 

6. A kölcsön felhasználásáról a támogatás utolsó részletének visszafizetéséig el kell 
számolni. Ennek megfelelıen a vállalkozás beszámolót készít, melyben bemutatja a 
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megvalósult beruházást, annak hatását a vállalkozás mőködésére, eredményességére, 
valamint az alkalmazottak munkajogi létszámát az idıszak végén. A vállalkozás 
eredeti számlákkal, vagy adásvételi szerzıdés csatolásával és az ÁFA elszámolás 
bemutatásával számol el a kölcsön összegével, amelyeket ellenırzés után a 
Polgármesteri Hivatal a támogatottnak visszaküld. 

7. A támogatás idıtartama alatt a Polgármesteri Hivatal jogosult ellenıriztetni a 

beruházás megvalósulását, a foglalkoztatás teljesülését, ennek érdekében a vállalkozó 
székhelyére, telephelyére beléphet, irataiba betekinthet. A vállalkozó az ellenırzést 
tőrni köteles. 

8. Amennyiben az ellenırzés során megállapításra kerül, hogy a vállalkozó a 
pályázatban, illetve a kölcsönszerzıdésben megállapított feltételeket nem tartja be, 
vagy az ellenırzést nem teszi lehetıvé, a kölcsön visszafizetése azonnal esedékessé 
válik, és azt a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten, 8 napon belül meg kell 
fizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára. 

9. Abban az esetben, ha a kölcsön visszafizetése a 8. pont alapján történik, vállalkozó 
kizárja magát a következı 3 év során meghirdetett Vállalkozói Alap pályázatokból. 

10.  A kölcsönszerzıdés megkötéséhez szükséges jelzáloggal terhelhetı per- és 
tehermentes ingatlan felmutatása, melynek forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja az 
igényelt támogatás összegének kétszeresét. Az ingatlan értékének meghatározásakor 
hivatalos ingatlanforgalmi szakértı szakvéleményét kell irányadónak tekinteni.  

11. A pályázó (illetve az ingatlan tulajdonosa) hozzájárul, hogy a biztosítékként felajánlott 
ingatlanra az Önkormányzat a megítélt támogatás összegének megfelelı mértékig 
jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba.  

12. Az ingatlan-értékbecslés és a jelzálogjog bejegyzésének és törlésének földhivatali 
eljárási díja a pályázót terheli. 

 
A visszafizetés feltételei: 

1. Türelmi idı: a folyósítástól számított 6 hónap. 
2. A visszafizetés határideje: 2 év. 
3. A teljesítés havi egyenlı részletekben történik, de ettıl eltérıen a tárgyévi fizetési 

kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó ütemezés alapján (pl. mezıgazdasági 
vállalkozó) is teljesíthetı, amennyiben errıl a felek külön megállapodnak. 

4. Nem fizetés esetére a kölcsönszerzıdés aláírásával egyidejőleg az adós felhatalmazó 
levelet állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat javára. 

 
A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap, illetve az adatlaphoz kötelezıen 
csatolandó mellékletek formanyomtatványa beszerezhetı a polgármesteri hivatal 6-os 
irodájában, illetve letölthetı elektronikusan az önkormányzat honlapjáról. 
(www.devavanya.hu)   

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás a Dévaványai 
Hírlapban történı közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Balogh Csilla jegyzı  
Határidık:  2012. április 6. a pályázati felhívás megjelentetésére 
  folyamatos - a pályázatok beadása   
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı készítette, amely a gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendı térítési díjakról szóló 
helyi rendelet megalkotásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testület decemberi 
ülésén alkotta meg a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény szabályozza – többek között – a gyermekétkeztetéssel, valamint a 
bölcsıdei térítési díj, és bölcsıdei gondozási díj megállapításával kapcsolatos kérdéseket. 
A bölcsıde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történı foglalkozásra, valamint a 
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  
A decemberi testületi ülésen is szó volt a gondozási díjról, amelyet nem kívántak bevezetni.  
Elmondja, ha a képviselı-testület 0,- Ft-ban állapítja meg a gondozási díjat, azt akkor is 
dokumentálni kell.   
Az elıterjesztéshez melléklet rendelettervezetben „A” és „B” alternatíva szerepelt.  
Az „A” változatban 332,- Ft/nap összegben állapítja meg a Képviselı-testület a gondozási 
díjat, míg a „B” változatban a gondozásért díjat nem állapít meg. 
Elmondja, hogy a gondozási díjat maximálisan napi 332,- Ft összegben lehet megállapítani.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük 
feltételeirıl szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 44. § (1) bekezdése értelmében, ha a 
bölcsıde alapfeladatát nem veszélyezteti, a bölcsıde térítési díj ellenében külön 
szolgáltatásként 
a) játszócsoportot, 
b) idıszakos gyermekfelügyeletet, 
c) gyermekhotelt, 
d) egyéb, gyermeknevelést segítı szolgáltatást (pl. gyermeknevelési tanácsadást, játék-, 
eszközkölcsönzést) mőködtethet, illetve otthoni gyermekgondozást biztosíthat. A bölcsıde 
által biztosított külön szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe 
venni.  
A játszócsoportban szakképzett gondozónı segítségével gyermekfelügyelet vagy a gyermek 
és a szülı (gondozó) együttes játéklehetısége biztosítható.  
Az idıszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülı (gondozó) által 
igényelt alkalommal és idıtartamban bölcsıdei ellátás nyújtható az e célra létrehozott 
játszócsoportban vagy a normál bölcsıdei csoport üres férıhelyein. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a gyermekhotel olyan gyermek részére nyújt 24 órás 
folyamatos ellátást, akirıl szülıje (gondozója) elfoglaltsága miatt átmeneti ideig nem tud 
gondoskodni. Az ellátás hétvégén és ünnepnapon is biztosítható, idıtartama azonban egy 
alkalommal a tizenöt napot nem haladhatja meg. 
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell 
meghatározni. 
Ezen szolgáltatások valamelyikének bevezetése esetén a mőködési engedélyt nem kell 
módosíttatni, hanem a bölcsıde szakmai programjában kell részletesen szabályozni.  
Véleménye szerint gyermeknevelési tanácsadást is belehetne vezetni térítésmentesen. 
Megjegyzi, hogy ezt a bölcsıdei gondozók napi szinten teszik.  
Röviden szól a játék- és eszköz kölcsönzésrıl.  
Az intézményegység vezetıje elmondta, hogy a bölcsıdében nem rendelkeznek olyan nagy 
mennyiségő játékkal, eszközzel, amit a mindennapi alapellátás mellett nélkülözni tudnának.  
Elmondja, hogy az egyéb szolgáltatás díját is meghatározza a jogszabály.  
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Kiszámolták, hogy az idıszakos gyermekfelügyeletnél maximálisan 252,- Ft/óra/fı állapítható 
meg. 
Röviden ennyiben kívánta az írásos elıterjesztést kiegészíteni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a javaslatukat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a bölcsıde gondozási díját 0,- Ft összegben javasolja 
megállapítani.  
Elmondja, hogy a külön szolgáltatások közül az idıszakos gyermekfelügyeletet, illetve az 
egyéb, gyermeknevelést segítı szolgáltatást (gyermeknevelési tanácsadást, játék-, 
eszközkölcsönzést) javasolják bevezetni.  
A bizottság javaslatát 1 tartózkodás mellett hozta meg. 
A bizottsági ülésen nem volt szó arról, hogy az idıszakos gyermekfelügyeletnél maximálisan 
252,- Ft/óra állapítható meg. 
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottságuk is tárgyalta ülésén ezen elıterjesztést.  
A bizottság javaslata, hogy gondozási díj ne kerüljön megállapításra.  
A külön szolgáltatásoknál pedig az idıszakos gyermekfelügyeletet, valamint az egyéb, 
gyermeknevelést segítı szolgáltatást javasolják mőködtetni.  
A bizottság elnökének véleménye, hogy az idıszakos gyermekfelügyeletnél maximálisan 
megállapítható 252,- Ft/óra díj elfogadható.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A tanácsadás eddig is mőködött és fel sem vetıdött, hogy díjat kérjenek érte. 
Elmondja, ha az idıszakos gyermekfelügyeletre sor kerül, akkor azért természetesen kell díjat 
fizetni, amelynek összegét meg kell határozni a testületnek. Elhangzott, hogy a maximálisan 
megállapítható díj 252,- Ft/óra. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy az intézményegység vezetıt kérdezzék meg e témában.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység 
vezetı részére.  
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezetı – az elhangzottakhoz kapcsolódóan 
elmondja, hogy az idıszakos gyermekfelügyelet bevezetésének akadályát nem látják, mivel 
mindennap nincs 24 gyermek a bölcsıdében.  
Az intézményegység vezetı a 252,- Ft/óra/fı díjat nem tartja magasnak.  
Elmondja, hogy a nevelési tanácsadás jelenleg is mőködik, ami nem jelent gondot, a szakmai 
programjukba be tudják építeni.  
Elmondja, hogy a bölcsıdében van elegendı játék, de kölcsönadáshoz, vagy bérbeadáshoz 
már nem elegendı.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy a gyermekfelügyelet bevezetését nagyszerő ötletnek 
tartja, a tanácsadás mint említették mőködik, az ideiglenes gyermekfelügyeletre vonatkozóan 
a 252,- Ft/óra/fı díjat elfogadhatónak tartja.  
A képviselı a játékkölcsönzést nem tartja jó ötletnek. Elmondja, ha egy játékot kölcsönadnak, 
azt amikor visszaviszek fertıtleníteni szükséges. Megjegyzi, hogy többe kerülne a 
fertıtlenítıszer, mint a bérbeadásból származó bevétel.  
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásával a bizottsági javaslatok alapján, mely szerint a bölcsıde gondozási 
díját 0,- Ft összegben állapítsák meg, a bölcsıde alapfeladatát nem veszélyeztetı, normál 
bölcsıdei csoport üres férıhelyein az idıszakos gyermekfelügyeletet 252,- Ft/óra/fı 
összegben, míg a gyermeknevelési tanácsadást térítésmentesen kéri az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat  
Képviselı-testületének 

11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét 
 

A gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendı térítési díjakról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı készítette, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy 2012. március 20-án megtartott 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ülésén a Társulás Tanácsa meghatározta, a 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2012. május 1-
jétıl fizetendı térítési díjakat. 
Elmondja, hogy készített egy táblázatot, amelyben a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény Dévaványa székhelyének és Ecsegfalva telephelyének jelenleg 
hatályban lévı, illetve 2012. május 1-tıl hatályos térítési díjai szerepelnek. 
A kimutatást Kiss Károly képviselı kérésének eleget téve készítette el.  
Az irodavezetı elmondja még, hogy a Nemzeti Erıforrás Minisztérium egyeztetı tárgyalást 
hívott össze a Karitatív Tanács és az önkormányzatok érdekszövetségeinek részvételével a 
rászorulók megsegítése érdekében. A megbeszélésen az önkormányzatok és a karitatív 
szervezetek együttmőködésének eddigi tapasztalatait kívánták összegyőjteni, valamint 
javaslatot tenni a közös munka eredményesebbé tétele érdekében. A tárgyalás 
eredményeképpen a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Szociális, család- és ifjúságügyért 
felelıs Államtitkársága felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a karitatív szervezetekkel 
történı eredményesebb együttmőködésért, a rászorulók hatékonyabb megsegítése érdekében:  

- a helyben mőködı karitatív szervezetek részvételét tanácskozási joggal biztosítsák a 
Szociális Bizottságokban, illetve a Szociális Kerekasztalokban; 

- biztosítsanak a helyi írott és elektronikus médiában nagyobb bemutatkozási, részvételi 
lehetıséget a helyben mőködı karitatív szervezetek részére; 

- az önkormányzatok honlapján tegyék közzé a karitatív szervezetek elérhetıségét. 
Dévaványa Város Önkormányzat biztosítja a Magyar Vöröskereszt, a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió és a Nagycsaládosok Egyesület helyben mőködı szervezetének tanácskozási 
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joggal való részvételét a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésein. Jelen 
rendeletmódosítással a helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai közé bekerülnek a szervezetek. 
A helyi írott és elektronikus médiában a mindenkori bemutatkozási, közlési lehetıség úgy 
gondolja eddig is biztosítva volt és igény szerint biztosítva van a szervezetek számára. 
Az önkormányzat honlapján megtörtént a karitatív szervezetek elérhetıségének közzététele. 
Az irodavezetı ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a rendelet megalkotásával. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
rendelet megalkotását javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
12/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletét 

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

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szőcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezetı terjesztette a testület elé, amely az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény I. ütemének 
benyújtásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület az 
önkormányzat 2012. évi költségvetését a 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta 
el 48.771.000,- Ft mőködési hiánnyal. 
 A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdésében a Képviselı-testület már rendelkezett arról, 
hogy  
„(2) A Képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mőködési hiányt 48.772.000,- 
Ft mőködési célú hitelfelvételbıl finanszírozza és a mőködési hitel mérséklésére, nyújtsa be 
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támogatási igényét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
támogatására.” 
A Magyar Közlöny 25. számában megjelent a „A belügyminiszter 3/2012.(III.1.) BM. 
rendelete a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásáról” szóló rendelet.  
A rendelet tartalmazza az igénylésre vonatkozó szabályokat, a pályázat kötelezı tartalmi 
elemeit valamint a jogszabály szerinti típus határozat szövegét.  
A típus határozat szövegét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
2012. évi támogatásáról szóló 3/2012.(III.1.) BM. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza, 
amely alapján készült a határozati javaslat. 
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy nyújtsák be a támogatási igényt az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja, hogy nyújtsák be a támogatási 
igényt. 
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 képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a támogatási igényt nyújtsák be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
73/2012.(III.29) Kt.hat. 
 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

 
   I.  a)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén         8.156 fı.   
   II.  a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 183.300.000,- forint összegő bevételt tervez. 
 

          
   III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 48.772.000,- forint összegő 

mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
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  IV.    
    a)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 

kötelezett. 
 

     b)  Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását 
a könyvvizsgáló elfogadta. 

 

 V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 
 

 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı benyújtásával.  

 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı: 2012. április 30. - a támogatási kérelem benyújtására - 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a korábbi cigány kisebbségi 
önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás felülvizsgálata. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy 2012. január 1-én lépett hatályba a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (új Nek. tv.), amely egyúttal hatályon kívül 
helyezte a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt is. Az új 
Nek. tv. 1. számú melléklete értelmében a korábbi cigány kisebbség roma nemzetiség 
elnevezésre módosul, a törvény 159. § (1) bekezdése (az átmeneti rendelkezések között) pedig 
az szerepel, hogy a korábban létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezés nemzetiségi 
önkormányzat elnevezésre változik.  
Az új törvény számos új rendelkezést tartalmaz a helyi önkormányzat és a nemzetiségi helyi 
önkormányzat együttmőködése tekintetében, mely indokolttá tette az együttmőködési 
megállapodás felülvizsgálatát és egy új megállapodás megkötését a nemzetiségi 
önkormányzattal.  
A jelenleg hatályos megállapodás az új megállapodás mindkét önkormányzat elfogadó 
döntését követıen hatályát veszti és az új megállapodás ezzel egyidıben lép hatályba. 
Az új Nek. tv. 80. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati mőködés személyi és 
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról.  
Az ennek keretében végzendı feladatok:  

- a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használatának biztosítása, a helyiséghez, továbbá a 
helység infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek 
viselése, 

- az önkormányzat mőködéséhez (a testületi, tisztségviselıi, képviselıi feladatok 
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,  

- a testületi ülések elıkészítése (meghívók, elıterjesztések, hivatalos levelezés 
elıkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzıkönyveinek elkészítése, postázása), 
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- a testületi döntések és a tisztségviselık döntéseinek elıkészítése, a testületi és 
tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatok ellátása, 

- a nemzetiségi önkormányzat mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása, és 

- meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek – a testületi tagok és 
tisztségviselık telefonhasználata költségei kivételével – viselése.  

Önkormányzati mőködésen értendı a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a 
bizottságok mőködése és képviselıi megbízatás ellátása, valamint a kötelezı 
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.  
A 80. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak harminc napon belül biztosítania 
kell a rendeltetésszerő helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további 
feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást kell kötnie a 
helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, 
általános vagy idıközi választás esetén az alakuló ülést követı harminc napon belül felül 
kell vizsgálni. A helyi önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatnak szervezeti és 
mőködési szabályzatában kell rögzítenie a megállapodás szerinti mőködési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását követı harminc napon belül.  
A 80. § (3) bekezdése szerint a megállapodásban rögzíteni kell: 
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

elıkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggı 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi 
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével 
és adószám igénylésével kapcsolatos határidıket és együttmőködési kötelezettségeket, 
a felelısök konkrét kijelölésével, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos a helyi 
önkormányzatot terhelı ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelısök konkrét kijelölését, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és mőködési 
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, 
nyilvántartási kötelezettségeket, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat mőködési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási 
és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végzı személyek 
kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos 
elıírásokat, feltételeket.  

Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 
a fent említett tárgykörben jelenleg hatályban van egy megállapodás a pénzügyi, 
költségvetési, gazdálkodási feladatok ellátásáról, melyet felül kell vizsgálni, figyelemmel az 
elıbb említett törvényi rendelkezésekre is.  
Az elmondottak figyelembevételével elkészítették Dévaványa Város Önkormányzata és a 
Dévaványai Nemzetiségi Önkormányzat együttmőködési megállapodásának tervezetét. 
Kéri a Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja Dévaványa Város Önkormányzata és a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás 
megkötését.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja Dévaványa Város Önkormányzata és 
a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás 
megkötését.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás megkötésével kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza.  
 

Határozat:  
74/2012.(III.29.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Dévaványa 
Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
együttmőködési megállapodás megkötését.  
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttmőködési 
megállapodás aláírására.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  A két képviselı-testület jóváhagyását követıen azonnal 
Melléklet: 1 db együttmőködési megállapodás 

 
(A Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti együttmőködési megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés mőtrágya beszerzéssel 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, programirányító, szervezı – elmondja, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat önként vállalt feladatként mezıgazdasági tevékenységet folytat. Az ıszi és 
tavaszi (valamint ez év ıszre tervezett) vetéső növények tápanyag-utánpótlása érdekében 27 
%-os Pétisó tartamú mőtrágyára árajánlatot kértek 3 kereskedıtıl. Az ajánlatokat legkésıbb 
2012. március 19. 10:00 óráig kellett eljuttatni, amelyben meg kellett jelölni a mőtrágya 
fantázianevét, hatóanyagának tartalmát, kiszerelésének módját, származását, szállítással 
kapcsolatos információkat, fizetési módot és az esetleges kedvezményeket.  
Az ajánlat kérése nem jár beszerzési kötelezettséggel, elfogadásáról vagy elutasításáról a 
Képviselı-testület – bizottsági javaslat alapján – dönt. Kiértesítés a döntést követıen 3 
munkanap. 
Az idei naptári évben körülbelül 140 hektár területre javasolják mőtrágya beszerzését 54 %-os 
tápanyag tartalommal számolva 32 tonna mennyiségben. Ez a mennyiség tavaszi 
fejtrágyázáshoz (repce), starter trágyaként tavasszal (napraforgó).  Ezen mennyiségek 
hatóanyag tartalma belefér az agrár-környezetgazdálkodási célprogram feltételeinek (max.: 90 
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kg/hatóanyag/hektár), valamint ennek anyagi vonzatát a költségvetés 3.900.000,- nettó 
összegben tartalmazza. A megadott határidıre mindhárom cég benyújtotta ajánlatát, 
mindhárom esetben az ár nettó ár, valamint tartalmazza a leszállítás költségét is.  
Amennyiben a Képviselı-testület elfogadja a legkedvezıbb ajánlatot, úgy közel 1.400.000,- 
Ft-tal csökken a mezıgazdasági kiadás az idei költségvetésben szereplı adathoz viszonyítva.  
 Az alábbi három cégektıl kértek ajánlatot és mind három cég benyújtotta ajánlatát a 
következı tartalommal: 

1. GENEZIS Partnerhálózat 
Nádudvari Agrokémiai Kft. 
4181 Nádudvar, Kabai út 60. 
Magyar pétisó 27 % bb (700 kg) 81.000,- Ft/t + ÁFA 
Magyar pétisó 27 % pal (50 kg) 83.500,- Ft/t + ÁFA  

2. Cargill Grain 
1134 Budapest, Váci út 37. 
Magyar MAS-27 (Pétisó) bb (700 kg) 82.000,- Ft/t + ÁFA 
Magyar MAS-27 (Pétisó) zsákos 85.000,- Ft/t +ÁFA 

3. KITE Rt. 
TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT 
5675 Telekgerendás, Külterület 482. 
Magyar pétisó 27% bb (700 kg) 78.900,- Ft/t + ÁFA 

Elmondja, hogy a legkedvezıbb ajánlatot a KITE Rt. Telekgerendási Alközpont (5675 
Telekgerendás, Külterület 482.) nyújtotta be, mely szerint a magyar pétisó 27 % big-bag (700 
kg) 78.900,- Ft/to + ÁFA azaz 32,0 to x 78.900,- Ft/to = 2.524.800,- Ft + ÁFA áron 
leszállítva. Javasolja, mint legkedvezıbb ajánlatot elfogadni a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja KITE Rt. Telekgerendási Alközpont 
ajánlatát, mint a legkedvezıbb ajánlatot fogadják el. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a KITE Rt. Telekgerendási Alközpont 
ajánlatát, mint a legkedvezıbb ajánlatot fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
 

Határozat: 
75/2012.(III.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
KITE Rt. TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT 5675 Telekgerendás, Külterület 482. 
– mint legkedvezıbb ajánlatot adó – ajánlatát.  
Megrendeli az Önkormányzat növénytermesztésének tápanyag-utánpótlása 
érdekében 32,0 tonna Magyar Pétisó 27 % mőtrágyát 2.524.800,- Ft + áfa értékben. 
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerzıdés megkötésével. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                    Földi Imre programirányító, szervezı 
Határidı: 2012. április 3. 

 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Földi Imre 
terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Földi Imre képviselı, programirányító, szervezı – elmondja, hogy az Önkormányzat 2012. 
évben közfoglalkoztatását Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretén belül oldja meg. 
Kivételt képez a nem támogatott (5 fı, 0 %-os támogatás), szociális földprogramban (5 fı, 
100 %-os támogatás), huzamosabb idejő (3 fı,  70 %-os támogatás)  közfoglalkoztatásban 
résztvevık. A Kistérségi Startmunka Mintaprogram 5 projekteleme 131 fınek biztosít 
munkalehetıséget 100 % támogatási intenzitással.  
 
 Az 5 projektelem megnevezése: 
-  Belvíz-elvezetési program                                                      52 fıvel 09.30-ig, 
-  Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása                         15 fıvel 12.31-ig, 
-  Közúthálózat javítása                                                             10 fıvel 11.30-ig, 
-  Mezıgazdasági projekt                                                           34 fıvel 12.31-ig, 
-  Mezıgazdasági földutak rendbetétele                                    20 fıvel 08.31-ig. 
 
A programokhoz anyag- és tárgyieszköz, valamint különbözı külsı szolgáltatás igénybevétele 
is tartozik. Ennek költsége szintén 100 %-os támogatás, ellenben az ÁFA változása miatt ez 
nem teljesen így van. Ez azt jelenti, hogy a 2 %-os ÁFA emelkedés saját erıt jelent, vagyis 
minden nettó 1.000.000,- Ft után ez 20.000,- Ft. 
Elmondja, hogy két tárgy vonatkozásában árajánlatokat kértek, mindkét esetben a beadási 
határidı 2012. március 19. 10.00 óra volt. 
 

1. Munkavédelmi ruházatra, kisértékő tárgyi eszközökre, vetımagokra, III-as forgalmi 
kategóriájú növényvédı szerekre az alábbi cégektıl: 

- Gazdasági Bolt Csaba Jánosné 
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 

- Kiss Tibor vállalkozó 
5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 82. 

- PÁKA-DUPLEX BT. 
5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17. 

A megadott határidıig két cég nyújtotta be ajánlatát, amelyek a következık: 
- Gazdasági Bolt Csaba Jánosné 

  5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 
  Ajánlati ár: 4.586.472,- Ft+áfa 

- PÁKA-DUPLEX BT. 
 5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17. 
 Ajánlati ár: 4.769.931,- Ft+áfa  
 

2. Fenyıfőrészárú, sóder, homokos kavics, térháló, cement, áteresz, kazán 
korszerősítéséhez szükséges anyagokra az alábbi cégektıl kértek ajánlatot: 

- AGZO-SZITI KFT. 
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4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. 
- Gyıri Zoltán vállalkozó 

5622 Köröstarcsa, Deák u. 22. 
- KAPUFA TRANSZ 

5502 Gyomaendrıd, Baross G. u. 8. 
 

A megadott határidıig mindhárom cég benyújtotta ajánlatát, amelyek a következık: 
- AGZO-SZITI KFT. 

4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. 
Ajánlati ár: 1.218.870,- Ft+áfa 

- Gyıri Zoltán vállalkozó 
5622 Köröstarcsa, Deák u. 22. 
Ajánlati ár: 1.286.100,- Ft+áfa 

- KAPUFA TRANSZ 
5502 Gyomaendrıd, Baross G. u. 8. 
Ajánlati ár: 1.325.900,- Ft+áfa 

 
                   Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 

A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy Gazdasági Bolt Csaba Jánosné - 5510 
Dévaványa, Széchenyi u. 28., - legkedvezıbb ajánlatot tevı 4.586.472,- Ft + áfa ajánlatát 
fogadják el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint Gazdasági Bolt Csaba Jánosné - 5510 
Dévaványa, Széchenyi u. 28., - legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatát 4.586.472,- Ft + áfa 
összegben fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
76/2012.(III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram keretén belül munkavédelmi ruházatra, kisértékő tárgyi 
eszközre, vetımagokra, III-as forgalmi kategóriájú növényvédı szerek beszerzésére 
vonatkozóan a legalacsonyabb ajánlatot tevı GAZDASÁGI BOLT CSABA 
JÁNOSNÉ (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.,) 4.586.472.- Ft + áfa ajánlatát 
fogadja el.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerzıdés megkötésével.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre szervezı 
Határidı: 2012. április 3. 
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 
keretén belül fenyıfőrészárú, sóder, homokos kavics, térháló, cement, áteresz, kazán 
korszerősítéshez szükséges anyagok beszerzésére vonatkozóan az AGZO-SZITI Kft. - 4031 
Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. -, mint legkedvezıbb ajánlatot adó ajánlatát fogadják el 
1.218.870,- Ft + áfa értékben. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 
keretén belül fenyıfőrészárú, sóder, homokos kavics, térháló, cement, áteresz, kazán 
korszerősítéshez szükséges anyagok beszerzésére vonatkozóan az AGZO-SZITI Kft. - 4031 
Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. -, mint legkedvezıbb ajánlatot adó ajánlatát fogadják el 
1.288.870,- Ft + áfa értékben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
77/2012.(III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram keretén belül fenyıfőrészárú, sóder, homokos kavics, 
térháló, cement, áteresz, kazán korszerősítéshez szükséges anyagok beszerzésére 
vonatkozóan a legkedvezıbb ajánlatot tevı AGZO-SZITI KFT. (4031 Debrecen, 
Krónikás u. 6. 3/29. sz.) 1.218.870,- Ft + áfa ajánlatát fogadja el.  

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerzıdés megkötésével.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre szervezı 
Határidı: 2012. április 3. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Kállai Anikó a Strandfürdı 
szakmai koordinátora terjesztette a testület elé, amely a 2012. évre vonatkozóan a strandfürdı 
és ifjúsági szálláshely árlista tervezetének bemutatása.  
A polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen az elıterjesztés alapos elemzésre került, az 
egyes díjak tekintetében csökkentést javasol a Pénzügyi Bizottság, annak érdekében, hogy 
induló árakról van szó. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen ezen elıterjesztéssel kapcsolatban vita alakult 
ki. Végül sikerült kialakítani javaslatukat, amely a környék településein mőködı kempingben 
alkalmazott áraknál alacsonyabbak. 
A bizottság elnöke ismerteti a kemping árakra vonatkozó javaslatukat, amelyek a következık:  
 
Vizesblokkos faház szállásdíja:   2.500,- Ft/fı/éj 
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Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:  2.000,- Ft/fı/éj 
 
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén 
Vizesblokkos faház szállásdíja:   2.200,- Ft/fı/éj 
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:  1.800,- Ft/fı/éj 
Az ár magába foglalja a strandfürdıbe való belépést.  
6 éves kor alatt ingyenes. 
A fenti árak nem tartalmazzák a 200,- Ft/fı/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendı).  
 
Javaslatuk még a következı: 
Mosógép használat:   300,- Ft/nap 
Elektromos tőzhely:   400,- Ft/nap 
Elmondja még, hogy kabinjegy nem lesz, mivel a kabinok elbontásra kerültek.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a beterjesztett anyagban az elmondottakban javasolnak 
változtatást.  
Elmondja, hogy továbbra is lesz lehetıség a strandfürdı területén sátorozni, ebben az esetben 
az elmúlt évben alkalmazott díjaknál változtatást nem javasolnak.   
A strandbelépı díjain sem javasolnak módosítást.  
Elmondja, hogy az árlista meg fog jelenni a Dévaványai Hírlapban, valamint a Strandfürdı 
honlapján is közzé lesz téve.  
Ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
A bizottság elnöke elmondja még, hogy a faházak építése elkezdıdött, amelyek határidıre el 
is fognak készülni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén megtárgyalta ülésén az elıterjesztést. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetértenek. Tehát az elhangzott módosításokkal elfogadásra 
javasolják a testület felé az árlistát.  
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 képviselıket. 
Aki elfogadja az elhangzottak alapján az árlistát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
78/2012.(III.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Strandfürdı és Gyógyászatnál a 
szolgáltatási díjakat az alábbiak szerint fogadja el: 
 
KEMPING ÁRLISTA: 
Vizesblokkos faház szállásdíja:   2.500,- Ft/fı/éj 
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:  2.000,- Ft/fı/éj 
 
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén 
Vizesblokkos faház szállásdíja:   2.200,- Ft/fı/éj 
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Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:  1.800,- Ft/fı/éj 
 

Az ár magába foglalja a strandfürdıbe való belépést.  

6 éves kor alatt ingyenes. 

A fenti árak nem tartalmazzák a 200,- Ft/fı/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendı).  

 
Lakókocsi, lakóautó:    1.500,- Ft/éj 
személyi díj (felnıtt):    1.100,- Ft/fı/éj 
személyi díj (diák/nyugdíjas):     900,- Ft/fı/éj 
 
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén: 
személyi díj (felnıtt):       900,- Ft/fı/éj 
személyi díj (diák/nyugdíjas):    700,- Ft/fı/éj 
 
Az ár magába foglalja a strandfürdıbe való belépést.  

6 éves kor alatt ingyenes. 

A fenti árak nem tartalmazzák a 200,- Ft/fı/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendı).  

 
Sátor:         800,- Ft/éj 
személyi díj (felnıtt):    1.100,- Ft/fı/éj 
személyi díj (diák/nyugdíjas):     900,- Ft/fı/éj 
 
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén 
Sátorhely:    600,- Ft/éj 
személyi díj (felnıtt):   900,- Ft/fı/éj 
személyi díj (diák/nyugdíjas): 700,- Ft/fı/éj 
 
Az ár magába foglalja a strandfürdıbe való belépést.  

6 éves kor alatt ingyenes. 

A fenti árak nem tartalmazzák a 200,- Ft/fı/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendı).  

 

Elektromos csatlakozás:  800,- Ft/nap sátor/lakókocsi 
Mosógép használat:   300,- Ft/nap 
Elektromos tőzhely:   400,- Ft/nap 
Parkolás:    500,- Ft/nap 
Parkolás motorkerékpárral:  200,- Ft/nap 
 
Parkolás a kemping területén faház és sátor mellett. 
 
Strandfürdı árlista (2012. május 1.- augusztus 31.) 

Felnıtt belépı: egész napos 680,- Ft. 
Felnıtt úszójegy: 6-10 óráig 580,- Ft. 

Felnıtt bérlet egy hetes (7 alkalom) 3.500 Ft. 

 egy hónapos 9.800,- Ft. 
 szezonban 24.000,- Ft. 
Felnıtt úszó bérlet egy hónapos 7.860,- Ft. 
Diák- nyugdíjas úszó bérlet egy hónapos 6.000,- Ft. 
Gyermek belépı (0-6 év)  ingyenes 
Diák- nyugdíjas belépı egész napos  500,- Ft. 
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Diák- nyugdíjas úszójegy 6-10 óráig 420,- Ft. 

Diák- nyugdíjas bérlet egy hetes (7 alkalom) 2.500,- Ft. 

 egy hónapos 7.500,- Ft. 
 szezonban 18.500,- Ft. 
Családi belépı (öt fı) 2.360,- Ft. 
Családi bérlet (öt fı) egy hetes (7 alkalom) 9.920,- Ft. 
 egy hónapos 32.720,- Ft. 
 szezonban 55.780,- Ft. 
Csoportos: (15 fıtıl csak diák vagy nyugdíjas) 400,- Ft. 
Kádfürdı 440 Ft. 
Közterület használati díj 1.320,- Ft/m²/nap 
Látogató jegy 260,- Ft. 
 
Kemping 
Felnıtt szálláshely  fı / éjszaka 800,- Ft. 
Gyermek, nyugdíjas szálláshely  fı / éjszaka 700,- Ft. 
Lakókocsi  naponta 500,- Ft. 
Autó  naponta 500,- Ft.  
Motorkerékpár naponta 200,- Ft. 
Sátor  naponta 350,- Ft. 
 
A fenti árak nem tartalmazzák a 200,- Ft/fı/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendı).  

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Strandfürdı és 
Gyógyászat szakmai koordinátorát értesítse.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora 
Határidı:  értelem szerint  
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Kállai Anikó a 
Strandfürdı szakmai koordinátora terjesztette a testület elé, amely a 2012-es évben 
megnyitásra kerülı Ifjúsági szálláshely elnevezésére ötletpályázat kiírásának részleteivel 
kapcsolatos.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a pályázat kiírásával egyetért.  
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 képviselıket. 
Aki egyetért a pályázati kiírás megjelentetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
79/2012.(III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Strandfürdı és Gyógyászat Ifjúsági szálláshely elnevezésre ötletpályázatot hirdet 
„Adj kreatív nevet és nyerj egy kellemes hetet”címmel az alábbiak szerint:  

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A pályázat neve: Adj kreatív nevet és nyerj egy kellemes hetet. 
A pályázat kiírója: Dévaványa Város Önkormányzata 
 
A pályázat leírása: A pályázat kiírója „Adj kreatív nevet és nyerj egy kellemes 

hetet!” címen névadó pályázatot hirdet az Ifjúsági szálláshely nevének 
megalkotására, kitalálására. A kiíró elképzelése, figyelemfelkeltı, egyedi, más 
szervezet, intézmény által nem használt, védjegyként is funkcionáló név legyen. 
Külön elnevezéseket vár a 12 db faházra, mely mégis egy egységet alkot.  
 
A pályázat háttere: Az Ifjúsági tábor a Dévaványai strandfürdı területén 
helyezkedik el.  
A kempingezést kedvelı vendégek részére 6 db négyszemélyes vizesblokk nélküli 
faház, 5 db négyszemélyes vizesblokkal felszerelt faház, 1 db kétszemélyes 
mozgáskorlátozott vizesblokkal felszerelt faház kerül elhelyezésre.  
Ezen túlmenıen a lakókocsival és sátorral érkezık fogadására is alkalmassá válik a 
strand, 4 db lakókocsi és 12 db sátorhely kialakításával a megfelelı közmővekre 
való csatlakozási lehetıségekkel.  
A kempinghez tartozik egy közösségi helység, ahol biztosítottak a fızési és étkezési 
lehetıségek. A szállások közelében találhatók a nemenként elkülönített 
vizesblokkok. 
Május 1-tıl egy tanmedence, a kisgyermekek részére egy pancsoló, a meleg vizet 
kedvelıknek a gyógyvizes termálmedence nyújt kellemes kikapcsolódást. 
Június 1-tıl a csúszdával ellátott úszómedence is üzemel. 
A Strandfürdı területén egy gyógyászati kezeléseket kiszolgáló egység is üzemel, 
ahol teljes körő gyógyfürdı szolgáltatások és wellness kezelések tovább színesítik az 
itt tartózkodási idıt.  
 
Pályázat elbírálásának szempontjai: 
• A név illeszkedjen a jövendı Ifjúsági ház világához 
• Könnyen megjegyezhetı, rövid, egyszerő nevek legyenek 
• Magyar nyelvő legyen 

Pályázók köre: A pályázaton bárki indulhat, aki elfogadja a kiíró által szabott 
feltételeket. 
Pályázatok benyújtása: A pályamunkákat postán vagy személyesen lehet beadni. A 
borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címét. Külön zárt borítékban kérjük a 
pályázatot benyújtó nevét és elérhetıségét feltüntetni. Egy pályázó több 
névjavaslattal is pályázhat. 
Cím: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

5510 Dévaványa, Hısök tere 1.   
 

Pályázat benyújtási határideje: 2012. április 20. 
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A pályázati határidın túl  érkezı pályázatokat az elbírálásánál nem áll módunkban 
figyelembe venni. 
Pályázatok kiválasztásának módja: A beérkezett pályázatok elbírálását 
Dévaványa Képviselı-testületének Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi 
Bizottsága végzi.   
Az eredményhirdetés várható  idıpontja: 2012. április 27.  
Az eredményt a www.devavanya.hu oldalon tesszük közzé, a nyerteseket e-mailben 
illetve telefonon értesítjük. 
A nyertes pályázó elérhetı nyereménye: 
A pályázat során a legjobb név beküldıje a Dévaványa Strandfürdı és Gyógyászat 
területén megépülı Ifjúsági táborban egy két személyre szóló egy hetes 
szálláslehetıséget nyer strandfürdı használatával egybekötve.  
A nyeremény átadása: A nyeremények átadása személyesen történik.   
Pályázati feltételek: 
• A pályázó pályázata benyújtásával egyidejőleg elfogadja a pályázati feltételeket. 
• A pályázó pályázata benyújtásával egyidejőleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait az 

adatvédelmi feltételeknek megfelelıen a kiíró tárolja és felhasználja. 
• A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel rendelkezı természetes 

személy részt vehet, céges e-mail cím megadása esetén pedig az e-mail címben 
szereplı természetes személy. 

• A pályázó pályázata benyújtásával egyidejőleg lemond a név használatának 
jogáról, a jövıben nem élhet semmilyen anyagi, szellemi, tárgyi követeléssel az 
Ifjúsági ház felé a névhasználatot illetıen. 

• A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülı költségek és 
kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történı utazási költség) a 
nyerteseket terhelik. 

További információ: Dévaványa Strandfürdı és Gyógyászat  
5510 Dévaványa, Sport u. 5. 
Tel: 36-66-483-127 
e-mail: dvfurdo@internet-x.hu 
Kállai Anikó 
  

A Képviselı-testület bízza meg a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora 
Határidı:  értelem szerint  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a 2012. évi „EU Élelmiszersegély” programban 
való részvétellel kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány 
kiírta pályázatát a 2012. évi „EU Élelmiszersegély” programban való részvételre. 
Az irodavezetı elmondja, a pályázat célja az, hogy élelmiszereket biztosítsanak a hátrányos 
helyzető települések rászoruló személyeinek.  
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az Alapítvány a 2012. évi EU Élelmiszersegély programban 
támogatott alapélelmezési cikkeket (liszt, tésztafélék és egyéb gabonafélékbıl készült 
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élelmiszerek, tejpor alapú készítmények) kíván a jelen pályázat útján szétosztani, a 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közremőködésével. 
Az irodavezetı röviden bemutatja a programot, amely az elıterjesztésben részletesen le van 
írva.   
Elmondja, hogy települési önkormányzatok pályázhatnak, kizárólag elektronikus formában. 
A pályázat leadási határideje: 2012. április 05. 23:59 
Az irodavezetı röviden szól a pályázati feltételekrıl, amely az elıterjesztésben részletesen le 
van írva.  
Az önkormányzatot terhelı költség az ismertetett program kertében az élelmiszersegélyként 
szétosztandó élelmiszereket tiszta, élelmiszer szállítására egészségügyileg megfelelı jármővel 
történı szállítás vagy szállíttatás. 
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a 2010. évi program I. fordulós szállítását az AHOY 
INTERTRANS Kft. végezte, míg a II. forduló leszállítását Szőcs Tibor egyéni vállalkozó 
teljesítette összesen bruttó 143.750,- Ft-ba került, valamint 800 fı részére tudták biztosítani az 
élelmiszersegély kiosztását az Együttmőködési megállapodásban leírtak alapján. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság támogatja, hogy pályázatot nyújtsanak be a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány 2012. évi EU. Élelmiszersegély programjára.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a pályázat benyújtását.  
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 képviselıket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
80/2012.(III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázat benyújtása mellett 
dönt a Gyermekétkeztetési Alapítvány 2012. évi EU. Élelmiszersegély programjára.  
 
A pályázat célja: Élelmiszerek biztosítása a hátrányos helyzető települések rászoruló 
személyeinek.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 5. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  2012. április 5. – a pályázat benyújtására – 
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Pap Tibor polgármester – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a 270/2003.(XII.24.) Korm. 
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást 
igénybe vevıkre a közüzemi csatornahálózatot mőködtetı közszolgáltatást végzı – ideértve a 
szennyvízelvezetı- és szennyvíztisztító rendszert, illetve szennyvíziszap ártalmatlanítást és 
hasznosítást végzı közszolgáltatót is – az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.  
A polgármester ismerteti a jelenlévıkkel a Békés Megyei Vízmővek Zrt. által 2011. évben 
alkalmazott díjakat, amelyek a következık:  
 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 
(Ft/m3 ) 

Lakossági fogyasztó 5,30 
Önkormányzati fogyasztó 5,30 
Hatósági díjas fogyasztó 8,00 
Szippantott szennyvíz 11,90 

 A fenti díjak nem tartalmazzák az Áfa mértékét. 
 
A 2012. április 1-tıl Dévaványa településre meghatározott vízterhelési egységdíjakat a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. Igazgatósága 40/2012.(II.24.) számú határozatával elfogadta, melyek 
az alábbiak: 
 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 
(Ft/m3 ) 

Lakossági fogyasztó 6,00 
Önkormányzati fogyasztó 6,00 
Hatósági díjas fogyasztó 9,00 
Szippantott szennyvíz 13,50 

 A fenti díjak nem tartalmazzák az Áfa mértékét. 
 
Az új díj 2012. április 1-jétıl kerül bevezetésre. 
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
 
A polgármester elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki irodavezetı 
terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az Elektronikai és Jármőipari Termékeket 
Gyártó és Forgalmazó Kft. 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89. szám alatti telephelyén újabb 
üzemcsarnok építését tervezi, amelyhez szükséges építési tervdokumentációt az építési 
hatósághoz benyújtotta.  
A tervezett épület egy része a jelenlegi 2499 helyrajzi számú ingatlanukon, míg másik része 
az önkormányzattól megvásárolandó 01277/1 helyrajzi számú területre esik. 
Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl szóló a 193/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján az építési engedélykérelemhez az 
idegen tulajdonban lévı ingatlanon történı építési tevékenység esetén be kell csatolni 
valamennyi, az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát is.  
Az elmondottak figyelembe vételével az irodavezetı kéri a Képviselı-testületet, hogy az EJT 
Kft. részére az elıterjesztéshez mellékelt nyilatkozat megadásáról dönteni szíveskedjen. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja a testület felé, hogy a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot adják meg a Kft. részére.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a hozzájáruló nyilatkozat megadásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
81/2012.(III.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Elektronikai 
és Jármőipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 
89.), mint építtetı  részére a Dévaványa Város Építésügyi Hatóságánál IV-
4/187/2012. iktató számon benyújtott és az önkormányzati tulajdonban lévı 01277/1 
helyrajzi számú ingatlant is érintı,  üzemcsarnok-2 megnevezéső épület építéséhez 
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésérıl szóló  
193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatát megadja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

 Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Feke László 
mőszaki irodavezetı terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület a 2011. június 30-ai 
ülésén 261/2011.(VI.30.) Kt. határozatában az Elektronikai és Jármőipari Termékeket Gyártó 
és Forgalmazó Kft. (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89.) üzembıvítési, fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítása céljából benyújtott terület vásárlási kérelmére úgy döntött, 
hogy induljon el a településrendezési terv ezen részét képezı módosítás, valamint készüljenek 
el a szükséges munkarészek a kérelmezı költségviselésének terhére.  
A cég által megvásárolandó terület két részbıl áll, amelybıl az egyik külterület a 01277/1 
hrsz-ú szántó, legelı mővelési ágú területbıl kerül leválasztásra, míg a másik a belterületi 
2498 hrsz-ú fásított terület mővelési ágú ingatlanból kerül megosztásra.  
A megvásárolandó területrészt az EJT Kft. a meglévı belterületi 2499 helyrajzi számú 
területéhez kívánja majd a késıbbiekben csatolni. Az összevonás elengedhetetlen feltétele a 
csatolandó területek más célú hasznosításának engedélye, valamint a külterületi ingatlanrész 
belterületbe vonása, hiszen kül- és belterületi szomszédos ingatlanok nem vonhatóak össze.  
A két terület földmérési megosztási munkarészei elkészültek, valamint elkészült a két 
helyrajzi számra vonatkozó talajvédelmi terv. A termıföld védelmérıl szóló CXXXI. törvény 



 49 

15. §-a szerint a külterületi termıföld belterületbe vonásához és a termıföld végleges más 
célú hasznosításához az alábbiak szükségesek: 
− kérelem a belterületbe vonás iránt, amelyet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elı, 
− az érintett földrészletek helyrajzi számait és terület-felhasználási célt tartalmazó 

képviselı-testületi döntést, valamint a település szerkezeti terv kivonatát. 
− mellékelni szükséges továbbá az önkormányzatnak egy arra vonatkozó írásbeli 

nyilatkozatot, miszerint a földrészleteket az önkormányzati településszerkezeti tervben 
meghatározott célra négy éven belül ténylegesen felhasználni tervez. 

Az irodavezetı az elıterjesztéshez csatolta a földmérı által elkészített munkarészek 
másolatát, amely a jegyzıkönyvhöz is csatolva van.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, amelyet 
elfogadásra javasol a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
82/2012.(III.29.) Kt. hat.   
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévı 01277/1 helyrajzi számú szántó, legelı és kivett út 
mővelési ágú 67208 m2 területő ingatlanát megosztja, majd a megosztást követıen 
kialakuló 01277/42 helyrajzi számú szántó, legelı mővelési ágú 33081 m2 nagyságú 
területet a mővelés alól végleges jelleggel kivonatja és azt a belterületbe csatolja. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı 2498 helyrajzi számú fásított terület mővelési ágú, 
14210 m2 nagyságú ingatlanát megosztja, majd a megosztást követıen kialakuló 
2498/2 hrsz-ú fásított terület mővelési ágú 3421 m2 területet mővelés alól végleges 
jelleggel kivonatja. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy a 
telekosztásokat követıen kialakuló 01277/42 és 2498/2 hrsz-ú ingatlanokat a 
módosítás alatt álló településszerkezeti terv elfogadását követıen az abban 
meghatározott célra négy éven belül ténylegesen felhasználja. 

 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
 Feke László mőszaki irodavezetı 

Határidı: folyamatos   
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén a mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a Strandfürdı mőködését biztosító kútvizsgálatok 
és gáztartalom vizsgálat elvégzésére beérkezett ajánlatok értékelésével kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Feke László részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület 2012. január 26-án 
megtartott ülésén 26/2012.(I.26.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Strandfürdı 
mőködését biztosító vizsgálatok elvégeztetésére kérjen be árajánlatokat, mivel a Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Kirendeltsége a 60459-
021/2011., majd az azt módosító 70279-002/20012. iktató számú határozatában kötelezte az 
önkormányzatot azok elvégzésére. 
A határozatban foglaltak szerint 7 cégtıl kértek árajánlatot.  
Az ajánlatok beadási határideje: 2012. március 12. 1000 órai idıponttal lett meghatározva. 
Ezen idıpontig öt ajánlatot nyújtottak be, melyek a következık: 

1. GEO-GENESIS Bt. – 8103 Várpalota, Thököly u. 17. 
Ajánlati nettó ár: 1.950.000,- Ft bruttó ár: 2.475.500,- Ft 

2. VIKUV Zrt. – 2700 Cegléd, Rákóczi u. 72. 
Ajánlati nettó ár: 890.000,- Ft bruttó ár: 1.130.300,- Ft 

3. Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. – 1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b. 
Ajánlati nettó ár: 1.620.000,- Ft bruttó ár: 2.057.400,- Ft 

4. AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft. – 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 
1. sz. 
Ajánlati nettó ár: 2.555.000,- Ft bruttó ár: 3.244.850,- Ft 

5. Geoservice Kft. – 3527 Miskolc, József A. u. 59. 
Ajánlati nettó ár: 1.252.500,- Ft bruttó ár: 1.590.675,- Ft 

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési 
javaslatot készített, amelyet az irodavezetı ismertet a jelenlévıkkel.  
A Bíráló Bizottsági szakvélemény és a Bíráló Bizottság javaslata a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a VIKUV Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi u. 72.) – mint 
legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 890.000,- Ft nettó áras ajánlatát javasolja kihirdetni 
nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a Bíráló bizottság írásbeli szakvéleményével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 
Határozat: 
83/2012. (III.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Dévaványa város önkormányzat 
tulajdonát képezı B59/A és B73 kataszteri számú termálvíz kutak idıszakos 
felülvizsgálatára, valamint gáztartalom vizsgálatával kapcsolatos munkák”  címő 
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tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az 
alábbi döntéseket hozza: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város önkormányzat tulajdonát képezı B59/A és B73 kataszteri számú termálvíz 
kutak idıszakos felülvizsgálatára, valamint gáztartalom vizsgálatával 
kapcsolatos munkák” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként 
az Ajánlattételi felhívás 20.1 és 20.2. pontja alapján a Geoservice Kft. (3527 Miskolc, 
József A. u. 59.) ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártát követıen az ajánlatok 
bontásának végén, szóban tett és a bontási jegyzıkönyvben szereplı, nettó 850.000,- 
Ft + Áfa ajánlatát érvénytelennek tekinti.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Geo-Genesis 
Bt. (8103 Várpalota, Thököly u. 17.), a VIKUV Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi u. 72.), a 
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. (1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b.), 
az AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, 
Sövényházi u. 1.) és a Geoservice Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 59.) 
ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatai 
érvényesek és alkalmasak. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város önkormányzat tulajdonát képezı B59/A és B73 kataszteri számú termálvíz 
kutak idıszakos felülvizsgálatára, valamint gáztartalom vizsgálatával kapcsolatos 
munkák” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 9. pontja alapján a VIKUV Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi u. 72.) – mint 
legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 890.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek.  

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város önkormányzat tulajdonát képezı B59/A és B73 kataszteri számú termálvíz 
kutak idıszakos felülvizsgálatára, valamint gáztartalom vizsgálatával kapcsolatos 
munkák”   elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  2012. március 30. 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés kapcsolódik az elızı 
témához, amely a strandfürdı szennyvízkibocsátását érintı szennyezéscsökkentési tervvel 
kapcsolatos javaslat.   
A polgármester elmondja, hogy a bejelentés kapcsán jelen van az ülésen Dr. Pekár Ferenc 
vízökológiai-vízgazdálkodási szakértı, aki egy rövid prezentációval készült. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Dr. Pekár Ferenc vízökológiai-vízgazdálkodási szakértı – köszönti a testületi ülésen 
megjelenteket.  
Röviden bemutatkozik a jelenlévıknek. 
Köszöni a lehetıséget arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást adhat errıl a munkáról, a 
munkának a kezdetérıl.  



 52 

Elmondja, hogy egy rövid prezentációval készült.  
(A prezentáció anyaga a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Az elsı dián bemutatja, hogy a fürdıbıl a használt vizek – nem bele értve a szennyvizet, ami 
a közüzemi hálózatba megy – hogyan jutnak el a végsı befogadóba.   
Bemutatja, hogy mely három helyen történik a mintavételezés, az úgynevezett önellenırzés 
során, amelynek vizsgálati eredménye alapján állapítja meg a zöldhatóság a vízszennyezési 
bírságot.  
Kiemeli, hogy a képen látható tavak a késıbbiekben kitőnı lehetıséget biztosítanak arra, 
hogy csökkentsék a szennyezı anyagok koncentrációját az elfolyó termálvízben. Ez már 
elfogadott, de hagyományosnak tekinthetı, hiszen közeli víztisztítási eljárás. Ez azt jelenti, 
hogy vízi-növényzettel benıtt tavon a vizeket áteresztve a legtöbb szennyezı anyag 
koncentrációja jelentıs mértékben csökken természetes biológiai folyamatok révén. Nagyon 
apró beavatkozásokat kell tenni annak érdekében, hogy ez a rendszer mőködjön. Megjegyzi, 
hogy nem kell költeni vegyszerekre. 
Elmondja, hogy a hatóság vízszennyezési bírságot vetett ki, majd azt követıen pedig 
szennyezéscsökkentési ütemterv készítésére kötelezte a létesítmény üzemeltetıjét. 
Bemutatja a dián azokat a komponenseket, amelyek túllépték a kibocsátási határértéket. Szól 
arról, hogy mennyi oxigén szükséges ahhoz, hogy a vízibaktériumok lebontsák azokat 
ártalmatlan anyagokká. Elmondja, hogy a nátrium egyenérték egy esetben volt magasabb a 
megengedett határértéknél, a molibdén határérték pedig két esetben haladta meg a 
megengedett értéket, a hıterhelés is több esetben magasabb volt, mint a megengedett 30 oC 
fok. Az elmondottak miatt került sor a bírság kiszabására.  
Elmondja, hogy a szennyezéscsökkentési ütemtervben ezeket a problémákat kell megoldani.  
Elmondja, hogy nincs választási lehetıség a kötelezettség végrehajtása kötelezı, március 31-
ig be kell nyújtani az ütemtervet.   
Elmondja, ha a hatóság nem írja elı ezt a kötelezettséget, akkor vízszennyezési bírságot 
kellett volna fizetni 2015. évig a jelenlegi jogszabályok szerint.  
A 2012-2015. közötti idıszakban minimum 12.000.000,- Ft-ot lehet megtakarítani, ha az 
önkormányzat megvalósítja a szennyezéscsökkentési ütemtervet. 
A végrehajtás költsége maximum 2 millió forintra tehetı, amelynek nagy része hatósági díjból 
tevıdik össze. Elmondja, hogy a nettó megtakarítás 10 millió forint lehet, ami forrása lehet a 
tervezett középtávú fejlesztési elképzelések, tervek elıkészítésének, részben elindításának is.  
Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogyan lehetne még a gyógy- és termálvizet hasznosítani.  
Röviden összefoglalja, hogy a gyógy- és termálvíz hasznosításával kapcsolatos középtávú 
fejlesztési tervek mik lehetnek.  
Célja: a fürdıben kitermelt gyógy- és termálvízkészlet hıtartalmának és vízértékének, 
valamint tápanyag- és egyéb ásványianyag-tartalmának minél nagyobb – lehetıleg  
maximális – mértékő kihasználása.  
Megvalósítása a meglévı és tervezett vízilétesítmények kaszkádszerő összekapcsolásával:  
Kutak → strandfürdı → használtvíz csıvezeték → fóliás zöldségtermesztı létesítmények  → 
horgásztó → halasított záportározó → elvezetı csatornák a végsı befogadókig.  
A vízökológiai-vízgazdálkodási szakértı röviden szól a tervezett fejlesztések várható 
eredményeirıl: 

- takarékos vízkészlet gazdálkodás,  
- megújuló energiaforrások hasznosítása,  
- a helyi gazdaság bıvülése, fejlıdése,  
- a turisztikai vonzerı növekedése, 
- a helyi életkörülmények javulása,  
- a helyi bevételek növekedése,  
- új munkahelyek létesülése,  
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- szükség lehet a tartalék B-28-as termálkút igénybevételére is, amelynek jellemzıje a 
magas, ugyancsak hasznosítható metántartalom, 

- egyúttal megoldják a használt – elfolyó – vizek újrahasznosítását és tisztítását is.  
Elmondja, hogy most csak a szennyezéscsökkentési ütemterv elkészítésérıl van szó, 
prezentációjában a lehetıségek kihasználását mutatta be.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Pekár Ferenc vízökológiai-vízgazdálkodási 
szakértınek a prezentációt.  
Elmondja, hogy Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı által készített anyagot volt lehetıségük 
áttekinteni, amelyben láthatóak a költségek. 
Elmondja, hogy az írásos anyagban az ügyintézı egy javaslatot is elıterjesztett, ami azt 
jelenti, hogy biztosítják a szükséges forrást a program megvalósításához.    
A polgármester elmondja, hogy az elıterjesztésben az ügyintézı leírta, hogy a 
szennyezéscsökkentési terv kidolgozására 2012. február 10-én a SYNEDRA Szakértıi és 
Szolgáltató Betéti Társaság kapott megbízást. 
A megbízás alapján egyösszegő 700.000,- Ft + 27 % ÁFA (889.000,- Ft) díjért a szakértıi 
szervezet a következı munkafázisokat készíti el: 

- Szennyezéscsökkentési ütemterv készítése és benyújtása a hatósághoz. 
(jelen anyaghoz kapcsolódó munkarész) 

- Halászati vízterületté nyilvánításhoz szükséges dokumentáció elkészítése és 
engedélyeztetése. 

- Vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítása 
- Önellenırzési terv módosítása       

A SYNEDRA Bt. elkészítette a szennyezéscsökkentési tervet, a hatósághoz történı 
benyújtáshoz a Képviselı-testület jóváhagyása is szükséges. 
A polgármester elmondja, hogy a program megvalósításához 1.270.000,- Ft lett elıirányozva, 
a szakértıi és tervezési költségek eddig 889.000,- Ft-ba kerülnek. A szakértı által javasolt 
intézkedésekre a további többletköltségek (összesen 380.000,- Ft) várhatók: hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjai 401.000,- Ft, mintavételek és laboratóriumi költségek 300.000,- 
Ft, halvásárlás és kihelyezés további 100.000,- Ft. 
A hiányzó 380.000,- Ft az elıirányzat átcsoportosításával biztosítható, az elıbbi bejelentés 
kapcsán említett megtakarításból.  
A polgármester megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Strandfürdı és Gyógyászat szennyvízkibocsátásának szennyezéscsökkentése 
érdekében a SYNEDRA Bt által készített ütemtervet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
84/2012.(III.29.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Strandfürdı és Gyógyászat 
szennyvízkibocsátásának szennyezéscsökkentése érdekében a SYNEDRA Szakértıi 
és Szolgáltató Betéti Társaság (5540 Szarvas I. külterület 10.) által készített 
szennyvízcsökkentési ütemtervet elfogadja.  
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A program megvalósításához szükséges 1.700.000,- Ft-ot az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az önkormányzat tulajdonát 
képezı gépjármővekbe történı GPS beszerzéssel kapcsolatos.  
Elmondja, hogy a 2012. január 26-ai ülésén úgy döntött a képviselı-testület, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévı gépjármővek GPS eszközzel történı ellátására vonatkozóan 
a mőszaki iroda kérjen árajánlatokat, valamint készítsen költségelemzést.  
Az iroda az ajánlatokat megkérte, de az egyes cégek ajánlatai szinte összehasonlíthatatlanok. 
A bizottsági ülésen elhangzott, nem biztos, hogy mindenjármőbe szükséges lenne a GPS 
beszerelése, csak a legnagyobb üzemanyag fogyasztásúakba. 
A polgármester elmondja, hogy ezen elıterjesztést Feke László mőszaki irodavezetı 
készítette, megadja a szót részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy több cég ajánlatában szerepel az 
elektronikus menetlevél. Elmondja, hogy az elektronikus menetlevélnek a jelen idıszakban 
még nincs jogszabályi alapja, ami azt jelenti, hogy továbbra is a szigorú-számadású 
nyomtatványt, a kézi menetlevelet kell használni. Elmondja, hogy az elektronikus menetlevél 
egy kiegészítése a kézzel írt menetlevélnek, mivel a tulajdonos ebbıl tud ellenırzéseket 
véghezvinni.  
Fontosnak tartja elmondani, hogy viszonylag kis üzemanyag-fogyasztású, nem külsı 
üzemanyagtartállyal szerelt jármővekbe nem igazán lehet üzemanyagszondát beépíteni.  
Az ajánlattevık leírták azt, hogy a gyári üzemanyag-szintmérık a gyártók és márkák 90 %-
ánál nem megbízhatók, pontatlan értéket adnak. Amennyiben döntést hoznak arról, hogy 
üzemanyag szintmérés legyen, akkor azt csak külsı üzemanyag-tartályos jármőre javasolják 
felszerelni.  
Ahány cég annyi féleképpen közelítette meg az ajánlattételt. Van olyan ajánlat, amelyben 
szerepel egyszeri telepítési díj, van aki nem kér ilyen díjat. Mindegyik cégnél GSM alapú 
havidíj van, amely a gépjármő és a szerver, illetve a szerver és a tulajdonos közötti adatátvitelt 
biztosítja. Elmondja, ha a gépjármő olyan helyen jár ahol nincs vétel, abban az esetben több 
napon keresztül el tudja tárolni a memóriájában a mőszer. Az irodavezetı elmondja, nagy 
elınye még, hogy nagy biztonságot nyújt lopás esetén, hiszen a jármő pontos helyét meg lehet 
határozni, amíg a jármőbıl ki nem szerelik az adó-vevı egységet.  
Kéri a képviselı-testületet, határozzák meg azokat a jármőveket, amelyekbe a GPS eszköz 
beszerelésre került, illetve határozza meg jármővenként azt az opciót, amit 
megversenyeztessenek. 
Elmondja, hogy az jelenlegi nem végleges árajánlat csak tájékoztató jellegő azért, hogy képbe 
kerüljenek arra vonatkozóan, hogy egyes opciók miket tudnak. 
Az irodavezetı röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen vita alakult ki e témában.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy ez a téma is heves vitát váltott ki a bizottsági ülésen.  
A bizottsági ülésen abban maradtak, hogy a testületi ülésen határozzák meg azokat a 
jármőveket, amelyekbe az eszköz beszerelésre kerüljön, valamint az opciókat.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
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Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen is egyértelmően 
kinyilvánították, hogy a gépjármővekbe üzemanyag-szintmérıt nem kívánnak beépíttetni, 
mivel túl nagy költségvonzata van.  
A bizottsági ülésen a 2 db traktorról esett szó, az egyik a McCormick XTX, a másik pedig a 
ZETOR PROXIMA.  
Az eltel idıben végig gondolva a lehetıséget a képviselı még javasolja, hogy a készülék 
kerüljön beépítésre az Opel Zafira személygépkocsiba, valamint a Toyota Hilux terepjáróba. 
Elmondja, hogy csak helyzet-meghatározó készülékekrıl van szó, amely nem méri az 
üzemanyag átfolyását, az üzemanyag fogyását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Séllei Zsigmond képviselınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja korábban javasolta, hogy a Toyota terepjáróba 
kerüljön beszerelésre a GPS eszköz, de a képviselı-testület nem értett vele egyet. Most 
felvetıdött, hogy traktorokba is legyen GPS. Véleménye szerint nem az a lényeges dolog, 
hogy meg tudják határozni, hol jár a gépjármő, hanem az, hogy mennyi üzemanyagot 
fogyaszt. Tehát annak a gázolaj mennyiségnek az ismerete, amit elhasznál a gépjármő. A 
képviselı véleménye szerint az üzemanyag-felhasználás mérése a lényeges nem pedig a 
helymeghatározás. A mezıgazdaságban érintettek tudják, hogy egy-egy földterület 
megmunkálása nem azonos mennyiségő üzemanyagot igényel. A munkálatok végzése során 
keletkezhet üzemanyag megtakarítás, de lehet túlfogyasztás is, ami a gépjármő kezelıjén is 
múlik.   
A képviselı javaslata, hogy GPS eszköz egyik gépjármőbe se legyen beszerelve, a 
legnagyobb traktorba javasol üzemanyag szintmérıt. 
Kiss Károly képviselı – közbevetılegesen elmondja, hogy ez esetben nem fogják tudni, hogy 
hol jár a gépjármő.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy mindkét eszköz beszerelése volna jó. 
Elhangzott javaslatként, hogy a két traktorba, valamint az Opel Zafirába és a Toyota 
terepjáróba legyen mőholdas megfigyelı, a legnagyobb üzemanyag-fogyasztású traktorokba,  
- amelyeken egyébként is külsı üzemanyagtartály van - üzemanyag felhasználást jelzı 
berendezés is legyen beszerelve.   
A polgármester javasolja, hogy az elmondottak alapján kérjenek árajánlatot.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – javasolja, hogy a hőségidıt egy évre határozzák meg, 
ezen idıszak alatt a tapasztalatokat le tudják vonni. 
Séllei Zsigmond képviselı – meg kívánja jegyezni, hogy egy üzemanyag szintmérınek a 
költsége többe kerül, mint a négy gépjármőbe a GPS beépítése.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, ha csak GPS lesz a gépjármővekbe azzal 
semmit sem érnek el. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – röviden az elhangzottakhoz hozzáfőzi, ha a gépjármővekbe 
beszerelésre kerülnek a mőszerek, a kritikákat azt követıen is fogják kapni. Megjegyzi, hogy 
nincs a vetımagon, sıt a mőtrágyán sem GPS. Elhangzott, hogy az eszközök beszerelésének 
jelentıs költsége van. Elmondja, hogy ezen elképzelés megvalósítását nem támogatja, úgy 
gondolja, hogy a dolgozóknak kötelességük, hogy feladatukat tisztességesen végezzék. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja még, hogy az üzemanyag elszámolást Lengyel 
László mőszaki ügyintézı végzi meghatározott norma alapján. Tudomása szerint egyik 
gépjármő sem lépte túl a kilométerhez megadott normával számolt üzemanyag-felhasználást. 
Ezen esetekben nincs mirıl beszéli.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy jelzések voltak a gépjármővek magán célú 
használatról, aminek ellenırzésére elegendı a GPS.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – célszerőnek tartaná a KIA tehergépjármőbe is beszerelni a GPS-t.  
Nyuzó Marietta képviselı – már az elıbb megindokolta, hogy miért nem javasolja a 
gépjármővekbe az eszközök beszerelését, amit nem kíván még egyszer megismételni. Az itt 
dolgozóknak elemi érdeke, hogy a munkájukat megfelelıen végezzék, hiszen egyéb esetben 
az állásukkal játszanak. A mai világban nem könnyő egy állást megszerezni és megtartani. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László irodavezetı részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, ha a testület az eszközök beszerelése mellett 
dönt, akkor meg kell határozni azon cégeket, akiktıl árajánlatot kérjenek. 
Javasolja az ajánlatkérésbe beleírni, amennyiben kedvezıtlen ajánlat érkezik a képviselı-
testület eredménytelennek nyilvánítja az eljárást.  
Az ajánlatok beérkezését követıen tudnak számításokat végezni, azt követıen látják, hogy 
egy év alatt mekkora költség fog jelentkezni. Az egy év tapasztalatából pedig le tudják szőrni, 
hogy lesz-e megtakarítás, vagy sem.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy több döntési alternatíva hangzott el.  
Módosító indítványként hangzott el, hogy egyik gépjármőbe se legyen GPS és üzemanyag-
szintmérı.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a módosító indítvánnyal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem fogadja el a módosító indítványt.  
 
A polgármester elmondja, elhangzott, hogy a McCormick XTX, a ZETOR PROXIMA 
traktorokba, az Opel Zafira személygépkocsiba, a Toyota Hilux terepjáróba, valamint a KIA 
kisteher-gépjármőbe kerüljön GPS eszköz beszerelésre, a két traktor esetében pedig 
üzemanyag szintmérı beszerelésére is kerüljön sor.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzat tulajdonát képezı Opel Zafira személygépkocsiba, a 
Toyota Hilux terepjáróba, a KIA kisteher-gépjármőbe, valamint a McCormick XTX és 
ZETOR PROXIMA traktorokba GPS eszköz beszerelésére a két traktor esetében üzemanyag-
szintmérı beszerelésére kérjenek ajánlatot, az alábbi cégektıl: 

- Flexcom Kommunikációs Kft. – 1148 Budapest, Vezér u. 149/B/2 em. 
- MyFleet Magyarország Kft. – 1121 Budapest, Zugligeti út 4. 
- MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztı, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. – 

1106 Budapest, Fátyolka u. 8. 
- In-Kal GPS Kft. – 1142 Budapest, Kassai u. 152. 
- iDATA Mőszaki Informatikai Mérnöki Iroda Kft. – 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 

30/D. 
- Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft.– 6722 Szeged, Szentháromság u. 46. 
- i-Cell Informatikai Fejlesztı és Szolgáltató Kft. – 1146 Budapest, Hungária köz 5. 
- Kondor-Trió Security Kft. – 5553 Kondoros, Klapka u. 25. 
- IKR Zrt. Bábolna – 2943 Bábolna, IKR Park kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
85/2012. (III.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı Opel Zafira személygépkocsiba, a Toyota Hilux terepjáróba, a KIA 
kisteher-gépjármőbe, valamint a McCormick XTX és ZETOR PROXIMA traktorokba GPS 
eszköz beszerelésére a két traktor esetében üzemanyag-szintmérı beszerelésére az alábbi 
cégektıl kérnek ajánlatot: 
− Flexcom Kommunikációs Kft. – 1148 Budapest, Vezér u. 149/B/2 em. 
− MyFleet Magyarország Kft. – 1121 Budapest, Zugligeti út 4. 
− MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztı, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. – 

1106 Budapest, Fátyolka u. 8. 
− In-Kal GPS Kft. – 1142 Budapest, Kassai u. 152. 
− iDATA Mőszaki Informatikai Mérnöki Iroda Kft. – 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 

30/D. 
− Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft.– 6722 Szeged, Szentháromság u. 46. 
− i-Cell Informatikai Fejlesztı és Szolgáltató Kft. – 1146 Budapest, Hungária köz 5. 
− Kondor-Trió Security Kft. – 5553 Kondoros, Klapka u. 25. 
− IKR Zrt. Bábolna – 2943 Bábolna, IKR Park 

 
Megbízza a mőszaki irodát az ajánlatkérı dokumentáció összeállításával és lebonyolításával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés pályázat benyújtásával 
kapcsolatos, amelyet Szarka Andrea igazgatási irodavezetı terjesztett a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Build-Communication Kft. 
VÁRÉPÍTİ pályázat néven pályázatot írt ki, amely arra hivatott, hogy integrálja az építıipari 
cégek felajánlásait, összefogja és szervezze a felajánlott termékek, pályázati úton történı 
odaítélését gyermekintézmények és mőemlékek építési- és felújítási munkáihoz.  
A Build-Communication Kft. az építıipari marketingre szakosodott tanácsadó cég, full 
service reklámügynökség, amely 2003. óta számos építıipari cég, szervezet, egyesület, 
szövetség számára nyújtott marketing kommunikációs szaktanácsadást a PR tevékenységtıl a 
klasszikus, és integrált reklámkampányokig. 
A VÁRPÍTİ pályázathoz 14 cég felajánlásával 14 millió forint értékő építıanyag vár 
gazdára. 
Gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége 
Gyermekintézmény kategóriában olyan, 2012-ben felújítási munkálatokat tervezı, 
Magyarországon mőködı oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb intézmények, 
alapítványok, szervezetek pályázhatnak, amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban áll a 
gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidıs tevékenységével, gyógyításával, 
rehabilitációjával. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos egyszerőbb ügyintézés érdekében 
javasolják, hogy a pályázatot az intézményt fenntartó önkormányzat vagy az intézmény 
alapítványa nyújtsa be. 
Jövıkuckó támogatás 
Az E-Build projektinformációs szolgáltatás, a ProIDEA termékinformációs katalógus és a 
Magyar Építéstechnika szaklap munkatársai úgy fejezik ki egyetértésüket a Várépítı Pályázat 
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céljaival és szellemiségével, hogy cégeik egy a pályázók közül kiválasztott gyermek- 
intézménynek idén is felajánlják a Jövıkuckó támogatást. A Jövıkuckó 500.000,- Ft 
készpénzzel járul hozzá az építési, felújítási munkához. 
Az irodavezetı ismerteti a pályázható termékeket, amelyek az elıterjesztésben részletesen 
felsorolásra kerültek.  
A pályázat keretében az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde 
Intézményegységének a Könyves K. utcai óvoda épület és az Eötvös J. utcai óvoda épület 
tetıhéjazatának cseréjét kívánják megvalósítani. 
A pályázaton elnyerhetı maximális támogatás 2.225.000,- Ft + ÁFA, melyhez szükséges 
anyagok mint pl. a kémények mellé a bádogozás, az esetleges tetıléc cseréje, kúpcserép 
rögzítı csavarok képezik a saját forrás költségét, melyet az Általános Mővelıdési Központ a 
karbantartási költségei terhére biztosít. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a pályázat benyújtását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Build-Communication Kft. által meghirdetett VÁRÉPÍTİ pályázat 
címő felhívásra pályázatot nyújtsanak be kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
86/2012.(III.29.) Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Build-
Communication Kft. által meghirdetett VÁRÉPÍTİ pályázat címő felhívásra 
pályázatot nyújt be, az elnyerhetı 2.250.000,- Ft + ÁFA összegre. 
A pályázat keretében az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde 
Intézményegységének Könyves K. és Eötvös J. utcai épületeinek tetıhéjazat cseréjét 
kívánja megvalósítani. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  2012. május 11. – pályázat benyújtására 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ 
vezetıje az elıterjesztéshez mellékelt levelében a Dévaványán mőködı szakosított szociális 
intézményegység átvételére, fenntartására vonatkozóan az önkormányzat véleményét kéri.  
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A levélben írtak szerint a vélemény elızetesen döntés elıkészítéshez kerül kikérésre arra az 
esetre, ha a Békés Megyei Intézményfenntartó Központhoz a Békés Megyei Önkormányzattól 
átkerült intézmények érintett önkormányzatokhoz történı átvételét jogszabály lehetıvé tenné, 
esetleg elıírná.  
Az érintett intézményegység a Széchenyi úton mőködı Borostyánkert Szakosított Szociális 
Otthon, melyre vonatkozóan elızetes nyilatkozatot kell adni. Az intézményegység korábban, 
az önkormányzat megalakulásakor a korábbi tanácstól jogutódlással az önkormányzathoz 
került, de már az elsı önkormányzati ciklusban felmerült, hogy az ellátottak nagy többsége 
nem dévaványai, a gondozottak beutalása is megyei döntési kompetencia, ugyanakkor a 
mőködtetés többlet költségeihez a normatíván túl sem a megye, sem más települések nem 
járultak hozzá, ezért az intézményegységet célszerő átadni a megyei önkormányzat részére.  
Az átadásra egy ideiglenesen mőködı munkacsoport elızetes vizsgálata alapján 1992-ben 
megszületett a döntés és az akkor még önállóan gazdálkodó intézmény átkerült Békés Megye 
Önkormányzata fenntartásába, ahol különbözı integrációs folyamatok után 2001. december 
31-ig volt.  
A polgármester véleménye, hogy a két évtizeddel ezelıtti helyzet csak annyiban változott, 
hogy a megyei önkormányzati fenntartó helyett állami intézményfenntartó központ vette át a 
feladatot, de a gondozottak összetétele az intézménybe történı elhelyezése, a normatíván 
felüli források biztosítása, az esetleges fejlesztések önereje miatt a helyi önkormányzati 
fenntartásba történı átvételnek racionális indoka nincs.  
Az intézményi ingatlanok részben önkormányzati tulajdonban vannak, a feladatot nem az 
önkormányzat látja el, emiatt az új önkormányzati törvény rendelkezéseibıl adódóan ezt a 
vagyoni részt az állam térítés nélkül átveszi, amit tudomásul kell venni.  
A polgármester javasolja, hogy az elızetes nyilatkozatot úgy adják meg, hogy amennyiben a 
jogszabályok lehetıvé tennék az intézményegység fenntartásának átvételét, azzal nem 
élnének. Ha jogszabály esetleg elıírná az átvételt, az más helyzet, hiszen abban az esetben a 
jogszabály végrehajtása az önkormányzat számára kötelezı lenne, így át kellene az 
intézményegységet venni.  
A polgármester ezzel a témával kapcsolatban röviden ennyit kívánt elmondani. 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, az elıterjesztéshez csatolt levél harmadik 
bekezdésében olvasható, hogy „A megyei önkormányzat az elmúlt években több olyan 
intézkedést tett – összevonás, a szakmai feladatellátást támogató tevékenységek (élelmezés, 
takarítás, karbantartás, stb.) átszervezése, intézményrendszeren belüli „kiszervezése” –, amely 
a jelenlegi intézmények hatékony, optimális és racionalizált mőködését eredményezte.” Tehát 
a leírtakból látható, hogy maradt az alapellátás, amelyhez kapcsolódó finanszírozás nem 
fedezi az intézmény alapellátását. A levélbıl nem tőnik ki, hogy a kiszervezett feladatokat 
vissza kívánják-e adni, hiszen ezek hozzák a bevételt.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén az elıterjesztést megtárgyalta, a nyilatkozat 
kiadásával egyetértenek a polgármester által elmondottak szerint.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ által Dévaványán 
mőködtetett szociális intézményegység fenntartásával kapcsolatosan elızetesen úgy 
nyilatkozzanak, hogy amennyiben azt jogszabályok lehetıvé tennék, akkor sem kívánnak élni 
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a fenntartás, mőködtetés átvételével, amennyiben esetleg jogszabályok a kötelezı átvételt 
elıírnák, abban az esetben jogszabály követı módon természetesen a feladatot ellátnák kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
87/2012.(III.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Békés Megyei 
Intézményfenntartó Központ által Dévaványán mőködtetett szociális 
intézményegység fenntartásával kapcsolatosan elızetesen úgy nyilatkozik, hogy 
amennyiben azt jogszabályok lehetıvé tennék, akkor sem kíván élni a fenntartás, 
mőködtetés átvételével.  
Amennyiben esetleg jogszabályok a kötelezı átvételt elıírnák, abban az esetben 
jogszabály követı módon természetesen a feladatot ellátná.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Békés 
Megyei Intézményfenntartó Központ vezetıjét tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2012. március 30.  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy következı bejelentés egy tájékoztató anyag a civil 
szervezeteket érintı változásokról, amelyet Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
terjesztett a testület elé. 
A tájékoztató anyag a képviselık részére megküldésre került, melyet volt lehetıségük 
átolvasni, amelyrıl részletesen nem kíván szólni.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy pályázat benyújtására nyílt lehetıség az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 
4/2012.(III.1.) belügyminiszteri rendelet kiírására.  
Sikeres pályázat esetén integrált térfigyelı rendszer kiépítését tervezik megvalósítani. 
A polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen módosítási javaslat hangzott el a 
beterjesztett anyaghoz képest.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a hétfıi bizottsági ülésen felvetıdött, 
hogy a rendszámot felismerı opciót vegyék ki a beterjesztett anyagból. Az ajánlatot tevı cég 
a bizottsági ülésen elhangzott javaslat alapján módosította ajánlatát, amely így bruttó 
11.394.685,- Ft lett. Az irodavezetı elmondja, hogy a vasútállomásnál, a központi 
buszvárónál, valamint a buszváró és a Hısök tere között lévı szakaszon kerülnének kamarák 
elhelyezésre.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester elmondja, hogy a pályázat keretében igényelhetı 
támogatás összege maximum 10 millió Ft, amely 80 %-a lehet az összköltségnek.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a 
bizottsági ülésen elhangzottakat.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtásával az elhangzottak alapján 
egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testület tagjait. 
Aki egyetért a bizottsági javaslat alapján a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
88/2012. (III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján a 
közbiztonság növelését szolgáló  fejlesztések megvalósításának támogatására. 
A pályázat keretében az integrált térfigyelı rendszer kiépítése valósul meg a település 
6 pontján, 8 kamera elhelyezésével.    
A beruházás összköltsége bruttó 11.394.685,- Ft, az ehhez szükséges önerıt, azaz a 
2.278.937,- Ft-ot a Képviselı-testület 2012. évi költségvetés fejlesztési céltartalék 
terhére biztosítja. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával.  

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2012. április 2. a pályázat benyújtására 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı elıterjesztést szintén Ernyes Csilla 
pályázatíró referens készítette.  
A polgármester megadja a szót Feke László irodavezetı részére, hogy ismertesse az 
elıterjesztésben foglaltakat. 
Feke László irodavezetı – elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 
4/2012.(III.1.) belügyminiszteri rendelet kiírására. Az önkormányzat által benyújtani kívánt 
pályázat a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 5. melléklet 13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elıirányzatából a 
b) pontban található – iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának 
támogatása – fejlesztési célra irányulna. 
A pályázattal elnyerhetı összeg maximum 20 millió Ft.  
A pályázatban igényelhetı támogatás formája vissza nem térítendı támogatás.  
A támogatás mértéke, mivel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékérıl szóló 240/2006.(XI.30.) Korm. rendelet mellékletében nem szerepel 
Dévaványa, így a beruházás összköltségének 80 %-a. Figyelembe véve a támogatás 
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maximális összegét, illetve a támogatás intenzitását a beruházás összköltsége 25.000.000,- Ft-
ot tehet ki.  
A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 2. 
A benyújtott pályázatokról 2012. május 31-ig döntenek.  
A felhívás keretén belül – a 901. hrsz-on lévı Seres István sporttelepen - egy 20 x 40 m-es 
mőfüves kispálya kialakítása valósulhatna meg. A mőfőburkolat multifunkciós jellegő, hiszen 
a labdarúgáson kívül alkalmas röplabda, kézilabda, kosárlabda és iskolai testnevelés óra 
feladatainak megvalósítására.  
A beruházás részét képezné a pálya megvilágítása is. A beruházás összköltsége bruttó 
27.000.000,- Ft.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén támogatja a pályázat benyújtását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
89/2012. (III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás támogatására.   

 
A program keretében a Dévaványa belterület 901 hrsz. alatt lévı Seres István 
Sporttelepen egy 20 x 40 m-es mőfüves kispálya kialakítására kerül sor, melynek 
összköltsége bruttó 21.526.500,- Ft, az ehhez szükséges önerıt azaz bruttó 4.305.300,-
Ft-ot a Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének fejlesztési 
céltartalék elıirányzat terhére biztosítja. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával.  

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2012. április 2. a pályázat benyújtására 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı elıterjesztést Ernyes Csilla 
pályázatíró referens készítette.  
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A polgármester megadja a szót Feke László irodavezetı részére, hogy ismertesse az 
elıterjesztésben foglaltakat. 
Feke László irodavezetı – elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési 
programja keretében pályázati felhívást tett közzé mőfüves pályák építésére vonatkozóan.  
A program keretében három különbözı mérető pálya építésére lehet pályázni: 12 x 24 m-es 
grund pálya, 20 x 40 m-es kispálya és 105 x 68 m-es nagypálya.  
Az MLSZ programja keretében vállalja, hogy a pályázaton nyertes önkormányzatok részére 
az önkormányzat által az MLSZ részére minimum 15 évre rendelkezésre bocsátott ingatlanon 
megépíti a választott mérető mőfüves pályát.  
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a megépített pályát az átadást követıen minimum 
15 évre bérbe veszi a szövetségtıl, és a 15 évre esı bérleti költséget – mely az összes 
bekerülési költség 30 %-a – egy összegben, a beruházás megkezdése elıtt kifizeti az MLSZ 
részére. A pályázónak továbbá vállalnia kell, hogy a bérlet teljes ideje alatt a beruházásra 
elıírt karbantartást saját költségén folyamatosan elvégzi, vagy elvégezteti.  
Sikeres pályázat esetén a Seres István Sporttelepen egy 20 x 40 m-es pálya építése valósulna 
meg.  
A beruházás összköltsége 34.726.880,- Ft.  
Az önkormányzatnak az elmondottak ismeretében 10.418.064,- Ft bérleti díjat szükséges egy 
összegben befizetnie a beruházás megkezdése elıtt.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ezen pályázat benyújtását is támogatja. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén támogatja a pályázat benyújtását.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
90/2012. (III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy részt kíván 
venni a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett pályaépítési programon, 
amely pályázattal Dévaványa belterület 901 hrsz. alatt lévı Seres István 
Sporttelepen egy 20 x 40 m-es mőfüves kispálya megépítését célozza meg.  

 
A beruházás összköltsége 34.726.880,- Ft, melyhez a szükséges önerıt – a bérleti 
díjnak megfelelı összeget – azaz a 10.418.064,- Ft-ot a Képviselı-testület az 
önkormányzat a 2012. évi költségvetésének fejlesztési céltartalék elıirányzat terhére 
biztosítja. 
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos teendık 
ellátására.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés Balog Károlynétól a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás irodavezetıjétıl érkezett.  
A polgármester elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, mint fenntartó 
pályázatot kíván benyújtani a Dévaványai Családsegítı Központ felújítására vonatkozóan.  
Korábban a testület támogatta a DAOP-os pályázat benyújtását.  
A beruházás összköltsége 7.333.802,- Ft, amely tartalmazza a tetıfelújítást és a nyílászáró 
cserét, amelyhez a 10 %-os önerı biztosításáról döntött a testület.  
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 4/2012.(III.1.) BM rendeletben kiírt a „társult 
formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, 
felújításának támogatása” címő kiírásra kívánnak pályázni.  
Sikeres pályázat esetén a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény által üzemeltetett dévaványai Családsegítı Szolgálat épületének hıszigetelésére, 
főtéskorszerősítésére és nyílászáró cseréjére kerül sor.  
A projekt összköltsége: bruttó 14.164.788,- Ft. 
A támogatás mértéke: 80 %.  
A szükséges saját erı, bruttó 2.832.958,- Ft. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy egyeztetett a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával a felújítás tekintetében.  
Sikeres pályázat esetén főtéskorszerősítésre kerülne sor, amely szerint kazáncsere, főtıtestek, 
valamint a főtés csövek cseréje lenne megvalósítva, valamint homlokzati hıszigetelést 
terveznek. Elmondja, hogy gázkazán lesz beépítve, mivel olyan speciális a hely, hogy más 
megoldás nem alkalmazható.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a korábban benyújtott pályázat keretében valósul meg a 
tetıhéjazat, valamint a nyílászárók cseréje.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság támogatja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás pályázatot nyújtson be. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a 4/2012.(III.1.) BM rendeletben kiírt a „társult formában 
mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, 
felújításának támogatása” címő kiírásra a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a 
pályázatot nyújtsa be kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazt 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
91/2012. (III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által 
üzemeltetett dévaványai Családsegítı Szolgálat épületének hıszigetelésére, 
főtéskorszerősítésére és nyílászáró cseréjére vonatkozó pályázatot a 4/2012. (III.1.) 
BM rendeletben kiírt a „társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati 

feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása” címő kiírásra 
adja be a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (5520 Szeghalom, Szabadság tér 
10-12.), mint az intézmény fenntartója.  
A projekt összköltsége: bruttó 14.164.788,- Ft. 
A támogatás mértéke: 80 %.  
 
A képviselı-testület a projekt megvalósításához szükséges saját erıt, bruttó 
2.832.958,- Ft-ot az önkormányzat 2012. évi költségvetés általános tartalék 
elıirányzat terhére biztosítsa. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulást a testület döntésérıl értesítse. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Baloghné Berényi 
Erzsébet az ÁMK igazgatója és Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár 
intézményegység vezetıje terjesztette a testület elé.  
A polgármester elmondja, hogy a Könyvtár épületének nyílászáró cseréjére, a homlokzati 
hıszigetelésre és a biomassza alapú főtési rendszer kialakítására április hónapban kerül sor.  
A nyílászárók cseréje április 2-tıl – április 9-ig tartó idıszakban történik, mely a könyvtár 
mőködését akadályozza. 
Az ÁMK igazgatója és az intézményegység vezetı kéri a képviselı-testületet, engedélyezzék 
a könyvtár zárva tartását március 30-tól – április 7-ig.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a könyvtár március 30-tól – 
április 7-ig zárva tartson. 
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 képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a könyvtár március 30-tól – április 7-ig zárva tartson kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
92/2012. (III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint fenntartó engedélyezi az 
ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység zárva tartását 2012. március 30-
tól – április 7-ig tartandó idıszak alatt az épület felújítási munkálatainak 
idıtartamára.  
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 

Somogyi Erzsébet intézményegység-vezetı 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Hosszú Szilvia pályázat író 
referens terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy a Képviselı-testület a 2010. szeptember 30-án megtartott ülésén 
399/2010.(IX.30.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a „Dévaványa Helytörténeti 
kiadványának elkészítése” címő pályázat nyomdai munkálatainak elvégzésére a beérkezett 
árajánlatok közül a Földesi és Társa Bt. (5510 Dévaványa, Hajós út 52.) 1.941.000,- Ft nettó 
áras árajánlatát hirdeti ki nyertesnek. A nyertes árajánlatadó vállalta, hogy a hamarosan 
elkészülı kiadvány borítójának és tördelésének tervezetét a Képviselı-testületnek 
véleményezésre bemutatja.  
A képviselık a borító és a tördelés tervezetét megkapták.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a testület felé a „Dévaványa Helytörténeti 
kiadványának elkészítése” címő pályázat keretében megvalósuló kiadvány borítójának és 
tördelésének tervezetét elfogadásra.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy a kék színő borítólapon nem érvényesül 
Dévaványa címere, mivel az is kék színő. Véleménye szerint más színt kellene választani a 
kiadvány borítójának.  
Feke László mőszaki irodavezetı – javasolja, hogy a kiadvány borítójának színe egyezzen 
meg Dévaványa Város zászlójának színével, amely krémszínő.   
Pap Tibor polgármester – az irodavezetı ötletét jónak tartja. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a „Dévaványa Helytörténeti kiadványának elkészítése” címő 
pályázat keretében megvalósuló kiadvány borítójának színét Dévaványa Város zászlójának 
krém színében határozzák meg, valamint elfogadja a kiadvány tördelésének tervezetét kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:   
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Határozat: 
93/2012. (III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Helytörténeti kiadványának elkészítése” címő pályázat keretében megvalósuló 
kiadvány borítójának tervezetét módosítja és a kiadásra kerülı könyv borítójának 
színét Dévaványa Város zászlójával egyezı krém színben határozza meg.   
 
A képviselı-testület a kiadvány tördelésének szerkezetét elfogadja.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a kiadvány készítıjét a testület 
döntésérıl tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı: 2012. május 31. a projekt befejezésére  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény és a  Közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı átmeneti, 
módosuló és hatályát vesztı szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról 2012. évi  V. törvény 2012. március 1-tıl lépett  hatályba.  
A helyi önkormányzat képviselı-testületének hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselık, 
közszolgálati ügykezelık közszolgálati jogviszonyára e törvények rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  
Közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı átmeneti, módosuló és hatályát 
vesztı szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 2012. évi V. 
törvény 10. § alapján a vezetıi megbízás 2012. március 1-tıl vezetıi munkakörré alakul át.  
Az ügykezelık jogállását is érinti a törvény a továbbiakban „közszolgálati ügykezelıt” kell 
érteni, megszőnik a besorolási osztály, fokozat, kötelezı elılépés, illetményük nem besorolás 
szerint kerül megállapításra, hanem „ügykezelıi illetményt” kell megállapítani, amely el kell, 
hogy érje legalább a garantált bérminimum összegét.  
Errıl tájékoztatni kell a vezetıket, közszolgálati ügykezelıket a törvény hatályba lépését 
követı 30 napon belül. 
A tájékoztatás megtörtént.  
A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 139. § c) bekezdése az 
osztályvezetıi szintnek megfelelı illetményt az illetményalap 7-szeresében állapítja meg.  
Ennek megfelelıen az érintett irodavezetık illetményét, valamint az aljegyzı (gyámiroda 
vezetı) illetményét módosítani kellett.  
Elmondja, hogy az irodavezetık és aljegyzı illetményének a törvényben meghatározottak 
szerinti módosítása 2012. évi költségvetésben 1.738.503,- Ft  többlet kiadást eredményez, 
(1.368.900,- Ft bér, 369.603,- Ft  járulék). 
Javasolják tovább a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık vezetıi 
pótlékának megállapításáról szóló 18/2003.(VIII.1.) számú önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezését.  
A képviselı-testületnek a fedezet biztosításáról kell döntést hoznia.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a polgármesteri hivatalnál dolgozó irodavezetık és aljegyzı 
illetményének módosításából eredı többlet költségek fedezetére az önkormányzat 2012. évi 
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költségvetésének általános tartaléka terhére 1.738.503,- Ft  fedezetet biztosítsanak kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
94/2012. (III.29.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselı-testületének hivatalánál az irodavezetık és aljegyzı 
illetményének módosításából eredı többletköltségek fedezetére az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 1.738.503,- Ft  fedezetet 
biztosít.  
 
Képviselı-testület megbízza a Jegyzıt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon 
el. 
           
Felelıs:     Balogh Csilla  jegyzı   
Határidı:   értelem szerint 

 
Kiss Károly képviselı elhagyja az üléstermet, a testület létszáma 8 fı.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a hétfı délelıtti napon a Strandfürdı és 
Gyógyászati részleg jelezte irodájuk felé, hogy a medencék téliesítésének befejezéseként 
leengedésre került a termálmedence és a nagymedence vize. A leengedést követıen azt 
tapasztalták, hogy mindkét medence fejezetének burkolata a tél során nagymértékben 
károsodott, felfagyott.  
A jelzést követıen az irodavezetı a helyszínen a problémát megtekintette és azt tapasztalta, 
hogy olyan nagy mértékő a károsodás, hogy azt foltonkénti, illetve sávonkénti javítással nem 
lehet helyreállítani, hiszen 70-80 %-osra becsüli a károsodás mértékét. A medencék burkolata 
2006. évben kerültek felújításra egy debreceni szakcég az INTER ALI BAU Kft. 
kivitelezésében. A garanciális idı lejárt, így garanciában nem tudják a javítást elvégeztetni, 
ezért azt javasolja, hogy a felújítás elvégzésére az általuk ismert és településen már dolgozott 
és referenciával rendelkezı cégek felkérésével helyi beszerzés keretében válasszák ki azt a 
céget, aki a mőszaki iroda által meghatározott mőszaki tartalommal és technológiai utasítás 
betartásával legalacsonyabb áron és leghosszabb garanciális és szavatossági idı vállalásával 
elvégezné a kivitelezési munkákat. 
A közbeszerzési szabályzat alapján a kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozóan az 
alábbi cégeket ajánlják felkérni ajánlattételre:  

- Kiss Ferenc egyéni vállalkozó  5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 20. 
- VÁNYAÉP Kft.  5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 26. 
- VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft.  5630 Békés, Hunyadi u. 11. 
- BORGULA-ÉP Kft.  5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20. 
- BÓLEM Építıipari Kft.  5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
- Szabó Miklós egyéni vállalkozó  5510 Dévaványa, Borona u. 17. 

A mőszaki tartalom és technológiai utasítás meghatározása a világ egyik legnagyobb 
építıipari ragasztókat, szigetelı anyagokat és építıipari kemikáliákat gyártó és forgalmazó 
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MAPEI cég szakértıinek bevonásával történik annak érdekében, hogy a felújításra kerülı két 
mő minél hosszabb ideig tudja betölteni funkcióját. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a beszerzéshez felkérésre 
kerülı vállalkozók listáját meghatározni szíveskedjen.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kanó József képviselı részére. 
Kanó József képviselı – javasolja, hogy a Károlyi és Társa Kft-tıl (5650 Mezıberény, 
Csabai út 25.) is kérjenek árajánlatot a felsoroltakon túl, mivel dévaványai dolgozókat is 
foglalkoztat.  
Pap Tibor polgármester – a képviselı javaslatának akadályát nem látja. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy az irodavezetı által felsorolt cégektıl, valamint a Károlyi és Társa 
Kft-tıl is kérjenek ajánlatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
95/2012. (III.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, Sport u. 5. 
szám alatti Strandfürdı és Gyógyászati részleg úszó- és termálmedencéjének burkolat-
felújítási munkálatainak elvégzéséhez az alábbi vállalkozókat kéri fel ajánlattételre: 

- Kiss Ferenc egyéni vállalkozó   5510 Dévaványa Móricz Zs. u. 20. 
- VÁNYAÉP Kft.     5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 26. 
- VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft.  5630 Békés, Hunyadi u. 11. 
- BORGULA-ÉP Kft.     5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20. 
- BÓLEM Építıipari Kft.    5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
- Szabó Miklós egyéni vállalkozó   5510 Dévaványa, Borona u. 17. 
- Károlyi és Társa Kft.     5650 Mezıberény, Csabai út 25. 
 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérı dokumentáció összeállításával 
és lebonyolításával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 
 
 
Kiss Károly képviselı visszatér az ülésterembe. A testület létszáma 9 fı.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés tagi hozzájárulás 
közfoglalkoztatáshoz. 
A polgármester elmondja, hogy a Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat levélben 
kérelemmel fordult Dévaványa Város Önkormányzatához.  A Társulat igazgatója levelében 
leírja, hogy közfoglalkoztatási keretük szőkössége miatt az általuk alkalmazott 11 fı 
dévaványai dolgozó - 2012.02.01.-tıl 2012.12.31.-ig - szakmai ellenırzése, munkaszervezése,  
a program biztonságos megvalósítása veszélybe kerülhet. Kérésük, hogy a társulat által a 
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településen foglalkoztatottak arányában a havi ledolgozott összes közfoglalkoztatási 
munkaóra függvényében 11,00 Ft/óra/fı+ÁFA erejéig 2012. február 1-tıl 2012. december 31-
ig terjedı idıszakra vonatkozóan „egyéb támogatás” címén tagi hozzájárulást szíveskedjen 
nyújtani 297.505,- Ft bruttó értékben. 
A Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat igazgatója által írt levél és a megállapodás 
tervezete az elıterjesztés mellékletét képezi.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy 2012. február 1-tıl 2012. december 31-ig terjedı idıszakra 
vonatkozóan tagi hozzájárulás címén a Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat részére a 
havi ledolgozott összes közfoglalkoztatási munkaóra függvényében 11,00 Ft/óra/fı+ÁFA 
összegben, összesen 234.256,- Ft + 27 % ÁFA = 297.505,- Ft-ot biztosítsanak kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
96/2012.(III.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2012. február 
1-tıl 2012. december 31-ig terjedı idıszakra tagi hozzájárulás címén a Körös-
Berettyó Vízgazdálkodási Társulat - 5630 Békés, Szánthó Albert utca 20. - részére a 
havi ledolgozott összes közfoglalkoztatási munkaóra függvényében 11,00 
Ft/óra/fı+ÁFA összegben, összesen 234.256.- Ft + 27 % ÁFA = 297.505,- Ft-ot az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalék elıirányzat terhére 
biztosít.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Grátisz92 Biztosítási Alkusz Zrt. levelét 
tájékoztatásképpen küldte meg a képviselık részére.  
A levélben le van írva, hogy együttmőködésük újabb szakaszához érkeztek, amelynek 
keretében az önkormányzat független biztosítási alkuszaként tevékenységüket kiterjesztik 
önkormányzati képviselık, köztisztviselık, közalkalmazottak, a település vállalkozásai, 
valamint a lakossági biztosítási ügyeinek intézésére is.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése elıtt? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, lassan már egy éve, hogy átadásra került az 
üzemcsarnok a Bio-Selas Bt. részére.  
Kérdése, hogy milyenek a tapasztalatok, hogyan tudják hasznosítani az üzemcsarnokot, a 
főtéssel, villamos energiával kapcsolatban merültek-e fel problémák, milyen átalakítások 
voltak szükségesek a mőködéshez?  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére, hogy a 
képviselı felvetésére reagáljon néhány mondatban.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a kecskeméti székhelyő Bio-Sales Bt. bérelte 
ki az üzemcsarnokot, társaságuk alvállalkozóként társult a tevékenységhez. Elmondja, hogy a 
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fıvállalkozó vállalta a bérleti díj megfizetését, illetve az üzemeltetés költségeinek az 
önkormányzat felé történı rendezését. Tehát a Bio-Sales Bt. pályázott az üzemcsarnok 
bérletére. Az alpolgármester elmondja, a Bio-Sales Bt. és társaságuk között lévı 
együttmőködés 2011. december 31-el megszőnt. Tudomása szerint jelenleg 7 fı 
foglalkoztatása történik az üzemcsarnokban, amelybıl 5 fı dévaványai lakos, 2 fı pedig 
gyomaendrıdi. Elmondja, hogy tavasztól-ıszig a szelektív-hulladékgyőjtés, a válogatás 
növekvı tendenciát mutatott. Társaságuk 16 fıvel folytatta a tevékenységet az 
üzemcsarnokban. Számos olyan tényezı merült fel az együttmőködés során, hogy arra 
kényszerültek, hogy a DÉSZOF Kft. a szerzıdést felbontotta a Bio-Sales Bt-vel. Az 
elmondottak miatt a december 31-e után az üzemcsarnok hasznosításról tájékoztatást nem tud 
adni.  
A pelletfőtéső kazánnal kapcsolatban azt tapasztalták, hogy csak egy típusú pellet alkalmas az 
üzemszerő mőködésre. Kizárólag fából készült 6 mm-es pellett a megfelelı a főtés 
biztosítására. Megjegyzi, hogy a 8 mm-es nagyságú pelletet a csiga nem viszi az adott helyre. 
Tehát a kazán üzemeltetése nem gazdaságos, talán saját főtıanyag elıállítása esetén lehetne 
az. Elmondja, hogy a növényi alapanyagú pellett 4.000,- Ft/q+áfa összegbe került, míg a fából 
készült pellett ára 7.000,- Ft/q+áfa. 
Elmondja, hogy a leghidegebb napokon 3 q főtıanyag volt szükséges naponként. 
Az átalakítással kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy a bejárati ajtónál egy szakipari fal 
került kialakítása USB lapból, ami bármikor elbontható. Véleménye szerint ez nem nevezhetı 
átalakításnak, egy térelválasztó falról van szó. Elmondja még, hogy védırács került 
felszerelésre az üzemcsarnok falára, ami szintén elbontható. Ennek felszerelését a falak 
megóvása érdekében látták célszerőnek.   
Elmondja, hogy 2 db bálázógép mőködik az üzemcsarnokban, így a lekötött villamos energia 
elegendı. Megjegyzi, hogy a válogatás mechanikusan történik, tehát kézi válogatás van.  
Röviden ennyit tudja tájékoztatni a képviselıket a mőködtetés tapasztalatairól.  
Séllei Zsigmond képviselı – megköszöni Novák Imrének a részletes tájékoztatást.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – a Nyíl utca lakóinak kérdését tolmácsolja. Kérdésük, hogy az ısz 
folyamán elkészült út mikor kerül felújításra? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy nem felújításra fog sor kerülni, hanem garanciális 
utókezelésre.  
Feke László mőszaki irodavezetı – az ısz folyamán is volt róla szó, hogy a kivitelezés késıi 
idıpontban történt meg. Elmondja, hogy 25-30 oC fokos hımérséklet lenne jó ahhoz, hogy a 
mart aszfaltba, az aszfalt beaszfaltosodjon.  
Megjegyzi, hogy nem érkezett hozzájuk jelzés az út minıségével kapcsolatban.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – célszerőnek látná a sportpályán a WC-hez vezetı utat mederlapból 
kirakni, mivel esıs idıben nem lehet megközelíteni. A feladatot közhasznú munkások 
bevonásával el lehetne végezni.  
A képviselı véleménye szerint jó lenne egy büfét is valamilyen módon kialakítani.  
Megjegyzi, hogy a sportöltözı épületében van büfé kialakítva, de a mérkızés ideje alatt, 
valamint a szünetben a játékvezetı nem engedélyezi ott az árusítást.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy fürdınél lévı bontott anyagból a járda kialakítása 
megoldható.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselı részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a Csokonai úton lakók jelezték, hogy a gyalogjárda nagyon keskeny, és 
rossz minıségő, azon babakocsit tolni nem lehet. A kövesúton kénytelenek közlekedni, ahol a 
szennyvíz-aknafedı akadályozza a közlekedést.  
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Az említett utcában a csapadékvíz-elvezetı árok nincs mederfallal ellátva, valamint az 
átfolyás sem biztosított, mivel a csatorna el van dugulva. 
Kérdése, hogy ez ügyben fognak történni munkálatok? Jó lenne ebben az ügyben valamilyen 
lépést tenni.  
Feke László mőszaki irodavezetı – a képviselı felvetésére elmondja, nem elıírás az, hogy a 
csapadékvíz-elvezetık fala mederlappal legyen kirakva.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselı által elmondottak a jegyzıkönyvben 
rögzítésre kerülnek, amely átadásra fog kerülni a mőszaki iroda részére, hogy intézkedni 
tudjanak.   
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a járdaépítési igény mindig a lakosság 
körében szervezıdött. Megjegyzi, hogy az önkormányzat költségvetésében az idei évben is 
van forrás biztosítva járdaépítésre.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – említést tesz arról, hogy a március 8-án megrendezett Vállalkozói Fórumnak 
pozitív volt a visszhangja, tehát a rendezvény jól sikerült.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja a Kisújszállási út végén a Szabadság út és a téglagyár 
közötti részen kb. 30 méteres szakaszon nincs gyalogjárda, az ott lakóknak a kövesúton kell 
közlekedniük.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a kerékpárút építése kapcsán ezen a részen is lesz 
járdaépítés. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy lakosok nem jelezték járdaépítési 
igényüket, jelzés esetén a megoldást próbálják megkeresni.  
Elmondja, hogy az elmúlt hét folyamán járt az említett utcában és a lakosok nem jelezték 
igényüket.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József képviselı részére.  
Dékány József képviselı – kérdése, hogy a Bogya-telepen mikor kerül helyreállításra a 
szilárdburkolatú út? 
Feke László mőszaki irodavezetı – a képviselı kérdésére elmondja, arról volt szó, hogy a 
tavasz folyamán kezdıdnek el a munkálatok, amikor az aszfaltkeverı üzemek elkezdik 
mőködésüket.  
A munkálatok elvégzése meg lett versenyeztetve, a kivitelezı ki lett választva.  
Szó volt arról, hogy a szennyvízberuházás befejezését követıen a végleges konzultációt meg 
kell várni ahhoz, hogy a kamerázást el tudják végezni. Elmondja, hogy a csatornarendszer 
kamerázása egy alkalommal már megtörtént, a következı kamerázás még nincs engedélyezve. 
Megjegyzi, hogy az elmúlt hét folyamán is történtek javítások a Mezıtúri úton.  
A kamerázás megtörténte után és annak eredményének ismeretében, a javítások elvégzését 
követıen megkezdıdhet az aszfaltozás.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a polgármester rövid említést tett a civil 
szervezeteket érintı változásokról.  
Elmondja, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási 
szabályokról  2011. évi  CLXXXI. törvény ír elı kötelezettséget a szervezetek részére.  
A jövıben minden civil szervezet - akár közhasznú akár nem - köteles beszámolót és 
közhasznúsági jelentést készíteni. Elıször a 2011. évrıl kell mindenkinek megtenni. A 
szervezet által elfogadott beszámolót és közhasznúsági mellékletet minden év május 31. 
napjáig letétbe kell helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál. Ez a szervezetekre vonatkozó 
kötelezettség.  
Kéri a civil szervezeteket, hogy ennek az idıpontnak a betartására nagyon figyeljenek oda.  
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Dicséretes dolog, hogy az önkormányzat segíti a civil szervezetek munkáját, hiszen nem 
egyszerő dolog a kettıs könyvvezetés sem. A civil szervezetek nevében elıre is köszöni a 
segítséget.  
A képviselı elmondja, hogy a mai ülésen már volt szó a szociális intézmény 
feladatátvállalásáról is.  
A testület meghozta határozatát ez ügyben.  
A képviselı véleménye, mivel dévaványaiak dolgoznak az intézményben érdemes lenne utána 
járni annak, hogy feladatátvállalással, melyek azok a tevékenységek, amiket átvehetnek. Meg 
kellene nézni, hogy az alapellátáson kívül az étkeztetés, a takarítás, a mosás mennyi plusz 
bevételt eredményezhet. Meg kellene vizsgálni, hogyan tudnák ezt feladatként ellátni, milyen 
konstrukcióban. Megjegyzi, nem biztos, hogy azonnal el kell vetni a lehetıséget. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, ha konkréttá válik a dolog, akkor természetesen keresni 
kell a megoldást. Elmondja, hogy ez egy elızetes szándéknyilatkozat, amit tettek.   
A polgármester megadja a szót Dékány József képviselı részére.  
Dékány József képviselı – elmondja, a Strandfürdınél azon kívül, hogy elkezdıdött az 
ifjúsági tábor építése, más munkálatok végzése is történik. Elmondja, hogy a fürdınél a 
munkálatokat a közmunkaprogramban résztvevı dolgozók végzik, akiknek megköszöni a 
munkához való pozitív hozzáállást. Az ott dolgozók szépen teljesítettek, rövid idı alatt 
látványos munkát végeztek kb. két hét alatt 216 db fát, 200 db sövényt ültettek el, több 
pótkocsi falevelet szedtek össze, parkoló építésére került sort a fürdı elıtt, vegyszertárolót 
építenek. Elmondja, hogy csıtörés történt, amelynek kijavításához kb. 60 méter hosszan 
kellett kiásni a vezetéket a földbıl, a régi kabinok, valamint az ott lévı büfé épület is 
lebontásra került. A képviselı még sorolhatná az elvégzett feladatokat. Még egyszer 
megköszöni az ott tevékenykedı embereknek a munkához való pozitív hozzáállásukat, 
valamint az irányítóiknak is a rugalmas szervezımunkát. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselı-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
kitüntetési ügy, valamint állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/10-4/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-6. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 2030 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 


