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

Novák Imre   alpolgármester 
   Kiss Károly   képviselı  

Földi Imre   képviselı 
Kanó József   képviselı 
Séllei Zsigmond  képviselı  

 
Távolmaradt:  dr. Ágoston Sándor  képviselı  

Nyuzó Marietta  képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyzı 

    Szőcsné Horváht Margit gazdálkodási irodavezetı  
     Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, 
    Süle Lászlóné személyügyi ügyintézı 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Nagyné Kiss Éva a Szeghalom Kistértség Többcélú Társulás Belsı Ellenırzési 
Munkacsoportjának a vezetıje, Valánszki Róbert aljegyzı, Kovács Mária Ecsegfalva Község 
polgármestere, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Rigó Attila a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
osztályvezetıje, Izsó Gyula az EC Multienergie Kft. ügyvezetıje, Dr. Árbók László ügyvéd, 
az EC Multienergie Kft. képviseletében,  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, 
Tóth Erika a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Kállai Anikó a 
Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila 
Mővelıdési Ház intézményegység vezetıje, Diósné Ambrus Erzsébet az ÁMK Óvoda 
intézményegység vezetıje, Takácsné Papp Éva a Családsegítı-Szolgálat vezetıje, Erdıs 
Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, Szlovák Zsolt 
rendır fıhadnagy, ırsparancsnok, Mile Lajos az ÁMK pedagógusa, Szalai Ildikó védını, 
Takács Edina a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény részérıl.  
 
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 dr. Ágoston Sándor és Dékány József képviselık jelezték, hogy 
elfoglaltságuk miatt az ülésre késıbb fognak érkezni, Nyuzó Marietta nem jelezte 
távolmaradásának okát.  
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A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 6 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás mőködésérıl, az együttmőködés 
tapasztalatai. 
Elıadó:  Balog Károlyné kistérségi irodavezetı  
 

2. A 2011. évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 
Elıadók:  Nagyné Kiss Éva Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı 
   Ellenırzési Munkacsoportjának vezetıje 

Süle Lászlóné személyügyi ügyintézı 
 

3. A 2011. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 
felosztásáról való döntéshozatal. 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentés megtárgyalása és az egyszerősített mérleg közzétételérıl döntés. 
Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
4. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, 

pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
5. A 2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok 

számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységében.  
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens       
   

6. A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 
ÁMK Óvoda Bölcsıde intézményegységében.  
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens   

 
7. A 2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK 

Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményegységében. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens  

 
8. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerı cím 2012. évi 

kitüntetettjérıl.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  
 

9. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjérıl.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
10. Bejelentések  
 

A polgármester elmondja, hogy a 8., és a 9. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerı cím 2012. évi 



 3 

kitüntetettjeirıl, Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjérıl.)  
A polgármester javasolja, hogy a 8. 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 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 102/2012.(IV.26.) Kt.hat. 
 

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

1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás mőködésérıl, az együttmőködés 
tapasztalatai. 
Elıadó:  Balog Károlyné kistérségi irodavezetı  
 

2. A 2011. évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 
Elıadók:  Nagyné Kiss Éva Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı 
   Ellenırzési Munkacsoportjának vezetıje 

Süle Lászlóné személyügyi ügyintézı 
 

3. A 2011. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 
felosztásáról való döntéshozatal. 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentés megtárgyalása és az egyszerősített mérleg közzétételérıl döntés. 
Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
4. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, 

pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
5. A 2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok 

számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységében.  
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens       
   

6. A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 
ÁMK Óvoda Bölcsıde intézményegységében.  
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens   

 
7. A 2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK 

Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményegységében. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens  
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8. Bejelentések  
 

9. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjérıl.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  
 

10. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjérıl.  
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 elmondja, hogy a 66/2012.(III.29.) Kt. határozathoz 
le lett írva, hogy a MÁV-START Zrt. csökkentette a vonatjáratok számát, de az igényeinket 
figyelembe véve módosítás történt az autóbusz menetrendben, az esti órákban új járatpár 
került beállításra. A tájékoztatókat a jelentéshez csatolta. 
Elmondja, hogy a jelentés készítése óta Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelıs minisztertıl 
érkezett egy újabb válaszlevél, amelyben megerısíti a MÁV-START Zrt-tıl korábban kapott 
információkat, hogy a járatcsökkentéseket végrehajtják, de a megszőnt vonatok helyett 
autóbuszjáratokat indítanak Gyomaendrıd-Szeghalom között.  
Elmondja, hogy a mai napon érkezett egy e-mail a Közlekedéstudományi Intézet Dél-alföldi 
Közlekedésszervezı Irodájától, melyben le van írva, hogy a korábbi évek gyakorlatához 
hasonlóan az idén is megrendezik a következı évi vasúti és helyközi autóbusz menetrend 
elıkészítéseként a kistérségi menetrend értekezletet. Az értekezlet május 8-án Szeghalmon 
lesz megtartva, amelyre meghívást kapott.  
A Magyar Közlekedési Klubtól is érkezett egy e-mail, hogy a MÁV ügyfélszolgálatánál, vagy 
az állomásoknál az utasészrevételek könyvébe is lehet észrevételeket tenni.  
Dr. Völner Pál államtitkár által küldött levél, valamint a Közlekedéstudományi Intézettıl és a 
Magyar Közlekedési Klubtól érkezett e-mail a jegyzıkönyvhöz van csatolva.  
A 80/2012.(III.29.) Kt. határozat végrehajtásához le lett írva, hogy a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány 2012. évi EU. Élelmiszersegély programjára a pályázat a megadott határidıre 
beküldésre került. A pályázat elbírálása a beérkezési határidıt követıen folyamatosan 
történik, melynek eredményérıl e-mailben értesítik az önkormányzatot. 
Elmondja, hogy a jelentés készítése óta a pályázat elbírálásra került, amelyet az Alapítvány 
kuratóriuma kedvezıen bírált el. A döntés alapján együttmőködési megállapodást kötöttek 
800 rászoruló tartós élelmiszercsomaggal történı ellátásra.  
A 83/2012. (III.29.) Kt. határozat végrehajtásánál le lett írva, hogy a hévízkutak 
felülvizsgálata megtörtént, a vizsgálatokról szóló dokumentumokat meg nem kapták meg.   
A 84/2012. (III.29.) Kt. határozat végrehajtásához le van írva, hogy a szennyvízcsökkentési 
ütemterv a környezetvédelmi felügyelıség részére meg lett küldve. A felügyelıség a mai 
napig az ütemtervre nem reagált.  
A 90/2012. (III.29.) Kt. határozat végrehajtásához leírtakat kiegészíti azzal, hogy az MLSZ 
elnökségi ülésén a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség javaslatára Dévaványa pályázatát 
támogatták, amely a Seres István Sporttelepen egy 20 x 40 méteres mőfüves kispálya 
megépítését célozza meg.  
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
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A polgármester röviden tájékoztatja a jelenlévıket a legutóbbi testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl, amely 2012. március 29-én volt.  

- 2012. április 2-án a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás rendkívüli ülést tartott, 
ahol a belügyminisztériumi pályázat beadásáról született döntés, amely az alapellátást 
nyújtó intézményi infrastruktúra fejlesztését célozza meg. A pályázat a Családsegítı-
szolgálat felújítására vonatkozik.  

- 2012. április 3-án a TÖOSZ Felügyelı Bizottsági és Elnökségi ülést tartott, ahol az 
április 24-i küldöttgyőlést készítették elı, ennek részeként összegzésre kerültek az 
ország 19 megyéjében megtartott megyei tagozati fórumon történt kezdeményezések.  

- 2012. április 4-én Békésen a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulásnál IB-EB 
egyeztetés volt, ahol a munkaszervezetet érintı költségszőkítésrıl, a 
közfoglalkoztatási program megvalósításának feltételeirıl és az uniós pályázat 
segítségével megvalósuló felújítási munkák folytatásáról volt szó. 

- 2012. április 5-én dr. Ágoston Sándor bizottsági elnökkel együtt Dr. Kiss-Rigó László 
római katolikus püspöknél jártak, ahol a 2014. évre tervezett Ványai Ambrus volt 
dévaványai plébánosra és a Dózsa-féle parasztfelkelés 500 éves évfordulójára 
rendezendı emlékprogramról és a templom és környezete erre az idıpontra történı 
felújításáról cseréltek véleményt. A templom felújítással kapcsolatban elmondta, hogy 
csak akkor tudnak lépni, ha az önkormányzat hasonlóképpen a parókia épületéhez, 
anyagi támogatással ezt az ügyet segítené.  

- 2012. április 11-én a költészet napján Békés, Dévaványa, Gyomaendrıd és Orosháza 
középiskolásai versmondó versenye bonyolódott a dévaványai középiskolai oktatási 
egységben.  

- 2012. április 13-án este Gyomaendrıdön Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési 
Miniszter Úr és az agrárigazgatás, valamint az agrárpolitika vezetıi részvételével 
agrárfórum volt, ahol a jelen feladatai mellett a jövı Darányi Ignác tervben 
megfogalmazott teendıirıl volt szó. 

- 2012. április 18-án a romániai Szentandráson projektnyitó rendezvényen vett részt a 
polgármester, ahol a Gyomaendrıd-Nagyvárad vasútvonal megújításáról szóló HU-
RO pályázat keretében rendezett fórumon az érintett román települések képviselıi 
tettek hitet elkötelezettségükrıl.  

- 2012. április 19-én Orosházán a Dél-alföldi Regionális Hulladékkezelési Rendszer 
Önkormányzati Társulás elnökségi, majd taggyőlése volt, ahol a 2011. évi 
zárszámadásról és a 2012. évi feladatokról, közbeszerzési tervrıl, rekultivációs 
pályázatok megvalósításáról volt szó.  

- 2012. április 24-én Lajosmizsén a TÖOSZ éves küldöttgyőlése volt, ahol szó volt: 
o a szövetség elmúlt évi tevékenységérıl, 
o a 2011. évi zárszámadásról,  
o a 2012. évi költségvetésrıl,  
o az önkormányzati törvény végrehajtásának jelenlegi állásáról, várható további 

teendıkrıl,  
o a közfoglalkoztatási programok állásáról, 
o a járások létrehozásáról, a járási kormányhivatalok felállításáról. 

A Kormányt a Belügyminisztérium és a Közfoglalkoztatási és Igazságügyi 
Minisztérium államtitkárai képviselték és tartottak tájékoztatókat.  
Az eseményt közvetítette az internetes televízió, a www.onkormanyzati.tv.hu 
honlapon utólag is megtekinthetı.  

- 2012. április 25-én a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Elnökségi-Felügyelı 
Bizottsági Együttes ülése volt Vésztın, ahol a ma délelıtti egyesületi taggyőlésre 



 6 

készülı javaslatok kerültek kidolgozásra, a Leader program a közösségi területre még 
rendelkezésre álló 540 millió forint felhasználása érdekében.  

- 2012. április 26-án délelıtt a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület taggyőlése 
megerısítette a tegnapi döntési javaslatokat, így az önkormányzat Hısök terei 
járdafelújításra, a Nagycsaládosok Egyesületének a Kossuth utcai Civil Ház 
továbbfejlesztésére és a Kapocs Egyesületnek a kisértékő rendezvények támogatására 
beadott pályázatai lettek nyertesek.  
Nyert volna a biobrikettálóhoz kapcsolódó gépbeszerzési pályázat is, mert ennél a 
pályázati ablaknál 52 millió forintos keretmaradvány keletkezett, ami szét lett osztva a 
többi pályázati ablak között.  

 
A polgármester elmondja, hogy az utóbbi napok az önkormányzatok számára nem túl kedvezı 
híre a II. Széll Kálmán terv bejelentése kapcsán, ami a 2012. és 2013. évekre vonatkozóan 
további forrásszőkítést céloz meg az önkormányzati szférában.    
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 6 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: 
 103/2012.(IV.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 45/2012.(II.23); 
48/2012.(II.23); 56/2012.(II.23); 66/2012.(III.29); 69/2012.(III.29); 71/2012.(III.29); 
72/2012.(III.29); 75/2012.(III.29); 76/2012.(III.29); 77/2012.(III.29); 
78/2012.(III.29); 79/2012.(III.29); 80/2012.(III.29); 81/2012.(III.29); 
82/2012.(III.29); 83/2012.(III.29); 84/2012.(III.29); 87/2012.(III.29); 
88/2012.(III.29); 89/2012.(III.29); 90/2012.(III.29); 91/2012.(III.29); 
92/2012.(III.29); 93/2012.(III.29); 94/2012.(III.29); 95/2012.(III.29); 
96/2012.(III.29); 101/2012.(III.29); 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.) 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás mőködésérıl, az együttmőködés tapasztalatairól szóló 
tájékoztató megvitatása.  
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A polgármester elmondja, Balog Károlyné Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
irodavezetıje jelezte, hogy az ülésen betegsége miatt nem tud jelen lenni. 
A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság hétfıi ülésén a beszámolót 
véleményezte, ahol a térségi irodavezetı jelen volt.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly bizottsági tag részére – mivel még Dékány József 
bizottsági elnök nem érkezett meg az ülésre –, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Kiss Károly a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a beszámolóban megfogalmazottakkal egyetértett, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.    
A bizottsági ülésen Balog Károlyné szólt a várható fejlesztésekrıl, eszközbeszerzésekrıl. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy a mai ismereteik szerint a járások kialakulását 
követıen nem kényszerülnek arra, hogy a jól kialakult együttmőködés megszakadjon. Gesztor 
település közremőködésével fenntarthatják az önkormányzati társulást. Példaként említi a 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulást.    
A polgármester megkérdezi, hogy a Társulás munkáját érintıen kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás mőködésérıl, az együttmőködés 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót megköszönve a kistérségi iroda valamennyi dolgozójának a 
munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadja a következı határozattal: 
 

Határozat: 
 104/2012.(IV.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás mőködésérıl, az együttmőködés tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
A képviselı-testület a kistérségi iroda valamennyi dolgozójának jó munkavégzést 
kíván. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(A társulás mőködésérıl szóló éves beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 2011. évi 
költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés megvitatása. 
A polgármester köszönti Nagyné Kiss Évát a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı 
ellenırzési Munkacsoportjának a vezetıjét, valamint Süle Lászlóné személyügyi ügyintézıt, 
az írásos anyag készítıit.  
A polgármester megkérdezi Nagyné Kiss Éva belsı ellenırt, hogy az írásos anyaghoz szóbeli 
kiegészítést kíván-e tenni? 
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Nagyné Kiss Éva a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı Ellenırzési 
Munkacsoportjának a vezetıje – köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 
Az írásos anyagban foglaltakat kiegészíteni nem kívánja.  
Elmondja, hogy az írásos anyagban is leírta, hogy a belsı ellenırzési feladatokat 9 településen 
2011. novemberéig 2 fı végezte, jelenleg ezt a feladatot egyedül látja el. Az ellátandó feladat 
a belsı ellenırzési kapacitás növelését indokolná. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a belsı ellenırnek az elmondottakat. 
Megkérdezi Süle László személyügyi ügyintézıt, hogy az írásos anyagot szóban kívánja-e 
kiegészíteni? 
Süle Lászlóné személyügyi ügyintézı – az írásos elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a jelentést. 
Megadja a szót Kiss Károly bizottsági tag részére, hogy mondja el az ülésen elhangzott 
véleményt, javaslatot.  
Kiss Károly a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – a bizottság ülésén a jelentést megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a 
testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a jelentéssel kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
A polgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a 2011. évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
valamint a költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek 
megvalósításáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 105/2012.(IV.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a pénzügyminiszter által 
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készített – 2011. évi 
költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentést jóváhagyólag 
elfogadja.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetési 
ellenırzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek megvalósításáról 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselı-testület megköszöni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı 
Ellenırzési Munkacsoportjának a végzett munkát. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(Az ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
Idıközben Dékány József képviselı és Nyuzó Marietta képviselı az ülésre megérkezett, 
így a testület létszáma 8 fı.  
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3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2011. 
évi zárszámadás elfogadása, pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal a 
felosztásáról. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerősített mérleg közzétételérıl döntés.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére, ha 
az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – köszönti az ülésen megjelenteket. A 
bizottsági üléseken is elmondta, hogy a rendelettervezet 17-es mellékletében mindkét 
árfolyam tévesen lett beírva. A 2010. december 31-i árfolyam 226,68 Ft. A fıösszeg jól került 
kiszámításra. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a bizottságok üléseiken a zárszámadást megtárgyalták.  
Az üléseken is elmondta, hogy a zárszámadásról könnyebb beszámolni, hiszen ez 
tényadatokat tartalmaz. 
Elmondja, hogy az önkormányzat jó költségvetési évet zárt, amelyhez a testület jó döntéseivel 
járult hozzá. A tervezett feladatok megvalósultak, a szükséges anyagi, tárgyi, személyi 
feltételek biztosítottak voltak.  
Az elıterjesztésben részletesen bemutatásra került az éves bevétel és az éves kiadás mőködés 
és felhalmozás szempontjából a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen.  
Az irodavezetı elmondja, hogy hitelfelvételre nem került sor. Vagyonértékesítésrıl a testület 
mindig egyedileg dönt, annak felmérve kockázatát és elınyét is. 
Elmondja, hogy a pályázatok benyújtásánál mindig fontos figyelemmel lenni a 
ciklusprogramban vállaltakra és a támogatás intenzitására is. A fejlesztésekrıl évközben 
tájékoztatást kapott a képviselı-testület.  
Az irodavezetı elmondja, hogy az elıterjesztés mellékletét képezi a kiegészítı melléklet, 
amelynek elkészítését jogszabály írja elı, amely három részbıl áll:  

- I. rész az általános rész,  
- II. rész a Specifikus rész, amely a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó 

kiegészítések tartalmazza, amelyek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet 
alakulásának értékelését mutatja. A vagyoni helyzetrıl elmondható, hogy az elızı 
évhez képest 12,6 %-os növekedéssel bír. A változást vagyonelemenként és forrás 
összetételében kell értékelni. A befektetett eszközök közül a tárgyi eszközök 
növekedése, azon beül is az ingatlanok nettó értéke 296.316.000,- Ft növekedést 
mutat, ami 9,2 %-kal több mint az elızı év záró állománya.  
A gépek vagyon elemnél is jelentıs növekedés mutatkozik a TIOP-os pályázat 
megvalósítása miatt.  
A Leaderes pályázatok is 2011. évre valósultak meg.  
A specifikus részben szerepel az értékpapírok állománya, amely csökkenést mutat, de 
a pénzeszközök állománya megduplázódott.  
A vagyonnövekedés a forrásoldalon ugyanígy megtalálható. 
Röviden szól az adósságállományról.  

- III. rész a tájékoztató rész, amely az immateriális javak állományváltozásával 
kapcsolatos adatokat tartalmazza. 

Az irodavezetı elmondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódik a pénzmaradvány elszámolás. 
Az önkormányzat 2011. évben képzıdött költségvetési pénzmaradványa 381.560.240,- Ft.  
Az ÁMK módosított pénzmaradványa 181.083,- Ft. 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak pénzmaradványa nincs.   
A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében képzıdött költségvetési pénzmaradvány 
360.223.249,- Ft. 
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Az elıterjesztésben leírta, hogy milyen terhei vannak a pénzmaradványnak, amit nem kíván 
megismételni.  
Az irodavezetı elmondja, hogy az elıterjesztésben szerepel, hogy a maradványból 
31.881.000,- Ft a benyújtandó pályázatokhoz önerı rész biztosítására, valamint a futó 
pályázatok nem várt kiadásaihoz kerül felhasználásra. Az elıterjesztés készítésekor még ezt 
így gondolták. Tárgyalta a Képviselı-testület a Strandfürdı medencéinek felújítását, arra 
nettó 10.000.000,- Ft elıirányzatot javasoltak biztosítani. A bejelentések között tárgyalni 
fogják, hogy a medence felújítására ezen összeg nem lesz elegendı, a felújítás költsége nettó 
15.000.000,- Ft körüli összeget fog kitenni.  
Az irodavezetı elmondja, hogy döntés született a szennyvízcsökkentési ütemtervben foglaltak 
megvalósításáról, amely 1.700.000,- Ft-ba fog kerülni. Szó volt arról, hogy a mőfüves pálya 
megvalósítására benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, amelyhez 10,4 millió forint 
saját erıt szükséges biztosítani, amivel a 31 millió forint csökkenni fog. Elmondja, hogy 
elbírálás alatt van a közbiztonság növelését szolgáló pályázat, amelyhez 2,4 millió forint 
önerı biztosítása szükséges sikeres elbírálás esetén. Ezekrıl a képviselı-testület már hozott 
döntést, valamint a Családsegítı-Szolgálat felújítására vonatkozó pályázathoz szükséges 
önerı 2,4 millió forint. Elmondja, ha az elhangzottakat összesíti, akkor pénzmaradvány szinte 
nem is marad.  
Elmondja, hogy a zárszámadás a könyvvizsgálói záradékkal fejezıdik be.  
Az irodavezetı az írásos anyagot ennyiben kívánta szóban kiegészíteni.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester javasolja, hogy elsıként a 2011. évi zárszámadást tárgyalják, majd az 
egyszerősített mérleg közzétételét a könyvvizsgálói jelentéssel, és a pénzmaradványt. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 
véleményét, javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja a 2011. évi zárszámadásról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotását 2.475.242.000,- Ft bevétellel, 2.090.044.000,- Ft 
kiadással és 381.560.000,- Ft pénzmaradvánnyal. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – elmondja, hogy egy év leforgása alatt három elnöke volt a Pénzügyi 
Bizottságnak. Véleménye szerint fegyelmezett gazdálkodást mutat a 381.560.000,- Ft-os 
pénzmaradvány, ami köszönhetı a képviselı-testület racionális döntéseinek. Megjegyzi, hogy 
a pénzmaradványra nagy szükség lesz az idei, valamint a jövı évben is. Bízik abban, hogy 
Dévaványa Város Önkormányzata nem kerül csıd-, illetve krízis helyzetbe, amely 
veszélyeztetné az önkormányzat zavartalan mőködését.   
Az irodavezetı is említést tett arról, hogy ez a pénzmaradvány részben lekötött, 
fejlesztésekhez kerül felhasználásra.  
Még egyszer elmondja, hogy nagyon fegyelmezett gazdálkodást folyt az elmúlt évben az 
önkormányzatnál, ami lehetıséget ad arra, hogy a következı években az adódó problémákat 
át tudják hidalni.  
Megköszöni a képviselı-testületnek a hozzáállást, valamint a gazdálkodási iroda munkáját.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a Nyuzó Mariettának az elmondottakat.  



 11 

Pap Tibor polgármester – elhangzott az, hogy hitelfelvételre nem került sor, de a Víziközmő 
Társulattól vettek kölcsön pénzt, illetve a 8-10. sz. szennyvízöblözet beruházásba az unió által 
nem támogatott mőszaki tartalmába is besegített a Társulás. Elmondja, hogy 21 millió forintot 
nyertek az ÖNHIKI-s pályázaton. Ha az elmondottakra nem kerül sor, akkor rosszabb a 
helyzet. Látható, hogy újabb feladatok felvállalására nem nagy mozgástér van. A bizottsági 
ülésen újabb feladatok elvégzése is szóba került, amirıl fognak szólni.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Mivel hozzászólás nem hangzott el szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a 2011. évi zárszámadást 2.475.242.000,- Ft bevétellel, 2.090.044.000,- Ft 
kiadással és 381.560.000,- Ft pénzmaradvánnyal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletét 
 

a  2011. évi zárszámadásról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – a polgármester elmondja, hogy döntést kell hozni az egyszerősített 
beszámoló közzétételérıl, valamint a könyvvizsgáló jelentés elfogadásáról.  
A polgármester felolvassa a jelenlévık részére független könyvvizsgálói jelentésben szereplı 
záradékot.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az Önkormányzat 2011. évi összevont, egyszerősített 
tartalmú költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló jelentést javasolja elfogadni 
a testület felé, valamint az önkormányzat intézményei adatait összevontan tartalmazó, 
elfogadott 2011. évi egyszerősített beszámoló közzétételével egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban van-e 
valakinek hozzászólása? 
Mivel hozzászólás nem hangzott el szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a könyvvizsgálói jelentést elfogadja és az egyszerősített mérleg közzétételével egyetért 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következıképpen határoz: 
 
 

Határozat: 
 106/2012.(IV.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
összevont, egyszerősített tartalmú költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról 
szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményei 
adatait összevontan tartalmazó, elfogadott 2011. évi egyszerősített beszámolóját a 
könyvvizsgáló által ellátott záradékkal 2012. június 30-ig közzétegye az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek 
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 45/B § (1) alapján.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
   Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
 Határidı:  értelem szerint 

 
(Az egyszerősített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a pénzmaradvány elszámolásról is dönteni kell a 
testületnek. 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2011. évben képzıdött költségvetési 
pénzmaradványa 381.560.240,- Ft. 
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 több féle javaslat hangzott el a pénzmaradvány 
felhasználására vonatkozóan. 
A bizottsági elnök felvetése a székelykapu felállítása volt. Kiss Károly képviselınek is volt e 
vonatkozásában javaslata. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy a Hámán 
Kató utca lakosai az úttársulást megszervezték annak érdekében, hogy az szilárdburkolatú út 
megvalósuljon. Meg kellene határozni az érdekeltségi hozzájárulás összegét. A Hámán Kató 
utca lakosai az út elkészítésére vonatkozóan kérelmüket 2010. decemberében benyújtották. 
Az érdekeltségi hozzájárulást 13 ingatlantulajdonos egy összegben, 14 ingatlantulajdonos 
pedig részletekben fizetné meg.  
Elhangzott a bizottsági ülésen az is, hogy szükséges egy nıgyógyászati vizsgáló ágy 
beszerzése. Megjegyzi, hogy a vizsgálóágy beszerzése a mai napon megtörtént.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – a bizottsági ülésen elhangzott, a Hámán Kató utca útburkolatának az 
elkészítése. Elmondja, hogy több utcában létrejött az úttársulás, ahol a munkálatok nem 
valósultak meg pl. a Nyíl utca, Hajnal utca. Meg kell vizsgálni, hogy melyik utcát helyezzék 
elıtérbe.  
A polgármester szólt a templom felújításáról is, amelyre a lehetıségekhez mértén szintén kell 
forrást biztosítani. 
Elmondja, hogy sok megoldásra váró feladatot lehetne még felsorolni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen az volt a javaslat, hogy a nıgyógyászati ágy beszerzésére 
mindenképpen kell forrást biztosítani, amely 100.000,- Ft-ba fog kerülni. Megjegyzi, hogy a 
szállítási szerzıdés megkötésre került e tárgyban.  
Felvetıdött, hogy 100.000,- Ft-ot biztosítani kellene a székelykapu felállításának költségeire, 
valamint az is, hogy jó lenne, ha erre adománygyőjtésbıl kerülne sor.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – az elhangzottakhoz kiegészítésképpen elmondja, hogy a Bajcsy-
Zsilinszky úton is létrejött az úttársulás. 



 13 

Elhangzott az ülésen az is, hogy a rovásírásos helységnévtábla megvalósítása közadakozásból 
történt, ily módon a székelykapu áthelyezését is meg lehetne oldani.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a székelykapu kérdése megoldottnak látszik, amelyrıl fogja majd 
tájékoztatni a testületet. 
Pap Tibor polgármester – tehát a bizottsági elnök által elmondottból az állapítható meg, hogy 
költségvetési tartalékból a székelykapu áthelyezésére ne különítsenek el forrást.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy az önkormányzat még nem járult hozzá Marton 
Ildikó gyógykezeléséhez. Megjegyzi, hogy nyújtottak támogatást már árvízkárosultak részére 
és még sorolhatná. Úgy gondolja, hogy egy szerényebb összegő támogatást nyújthatnának a 
gyógykezeléshez.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy jótékonysági koncertet, jótékonysági bált 
szerveztek a képviselık. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél több pénz győljön össze a 
gyógykezelésre.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit részére, hogy mondja el, 
magánszemély részére milyen módon lehet támogatást nyújtani.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy magánszemély 
támogatása esetén a támogatottat és a támogatót is adó terheli.  
Elmondja, hogy az Alapítvány folyamatosan dolgozik ezen az ügyön és a mőködéséhez a 
forrást az önkormányzat fizeti. Ez is egy támogatás.  
Pap Tibor polgármester – a kezdeményezést megérti, de ily módon nem a családot, hanem az 
állami költségvetést támogatnák.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a Szociális Bizottság a rendelkezésre álló keretbıl nyújthat 
támogatást, ha a feltételeknek megfelelnek.  
Kiss Károly képviselı – nem tett említést arról, hogy a bizottsági ülésen szó volt az Mátyás 
utca és a Mikszáth utca végének a rendbetételérıl is. Megjegyzi, hogy esıs idıben az említett 
utcákban még a kukás autó sem tud közlekedni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezen utcákban a csökkentett útalap elkészítésére 
vonatkozóan az úttársulást meg kellene szervezni. Jelzi a mőszaki irodavezetı felé, hogy 
feladat van bıven.  
Az ott élık részérıl érkezett jelzés a korábbi években az önkormányzat felé, de elmondták 
addig amíg a szennyvízhálózat el nem készül addig az útalap elkészítésének értelme nincs.  
A Víziközmú Társulás elnöke elmondta, hogy a szennyvízcsatornázás kapcsán megpróbálják 
beletenni az út helyreállítást is, ha a lakosság is akarja, hasonlóképpen, mint a Bogya-telepen. 
Megjegyzi, hogy az út elkészítéséhez szükséges tört beton rendelkezésre áll.   
A polgármester javasolja, hogy az utak építése ügyét át kell tekinteni, meg kell nézni, hogy 
önerıbıl mire van lehetıség. 
A polgármester javaslata, hogy a pénzmaradványba a nıgyógyászati vizsgálóágyon kívül 
mást ne fogadjanak el.  
Röviden szól a fürdınél lévı medencék felújításáról.    
Javasolja, a mőszaki irodát bízzák meg azzal, hogy az ülésen elhangzottak és a korábban 
beérkezett kérelmek alapján állítsanak fel egy igényt, amellyel szembe állítsák a költségeket, 
utcánként. Fel kell tüntetni, hogy hol van minden közmő befejezve és hol van olyan, ahol még 
út felbontásra kerülhet sor.  
A polgármester megkérdezi, hogy a pénzmaradvánnyal kapcsolatban van-e valakinek 
hozzászólása? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki elfogadja a 2011. évi pénzmaradványt, valamint a pénzmaradvány az elhangzottak 
alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következıképpen határoz: 
 
 
Határozat: 

 107/2012.(IV.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának 
2011. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg:  
Az Önkormányzat mindösszesen módosított pénzmaradványa: 381.560.240,- Ft. 
 
Az Általános Mővelıdési Központ módosított pénzmaradványa: 181.083,- Ft, melynek 
teljes összegét készletbeszerzésére engedélyezi felhasználni.  
 
A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa:  381.379.157,- Ft 

− Fejlesztési céltartalék pénzmaradvány:  328.551.968,- Ft 
− Mőködési céltartalék pénzmaradványból: 52.827.189,- Ft 

 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı: döntés után 
 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a 
társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló megtárgyalása. 
A polgármester köszönti Ecsegfalva polgármesterét.  
A polgármester megkérdezi Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt, hogy az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést 
nem kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, az Intézményfenntartó Társulás célja az elmúlt évben megvalósult. Pozitívum, 
hogy pénzmaradványuk keletkezett, amit szeretnének az elsı, illetve a második negyedévbe 
beszámíttatni. Szomorú tény, hogy a gyermeklétszám csökkenı tendenciát mutat, ami a 
késıbbiekben problémát jelenthet. Bízik abban, hogy a probléma kiküszöbölésre az állam 
megoldást fog találni.  
Röviden ennyit kívánt elmondani, köszöni a figyelmet.  
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A beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé.  
 Pap Tibor polgármester – megköszöni Kovács Mária polgármesternek az elmondottakat.  
Véleménye, hogy az együttmőködés a kezdeti nehézségek ellenére jó úton halad, problémák 
nincsenek, a pénzügyi helyzet, a sikeres pályázatok lehetıvé tették, hogy minden évben a 
keretek között maradjanak és megtakarítás keletkezzen.  
A polgármester megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – megköszöni mindkét település képviselı-
testületének a pozitív hozzáállást. Külön megköszöni az Ecsegfalvi képviselı-testületnek, 
hogy a jelen tanévben 20 plusz órát biztosított a tanulók számára, így a gyermekek megfelelı 
körülmények között tudnak tanulni még az összevont tanulócsoportokban is. Reményét fejezi 
ki, hogy a következı tanévben is így lesz.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni az ÁMK igazgatójának az elmondottakat. 
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – elmondja, ha a változások lehetıvé teszik, 
a következı tanévben is biztosítani fognak plusz óraszámot.  
Pap Tibor polgármester – tudott, hogy az oktatást az állam át fogja átvenni, emiatt változások 
fognak lenni.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi 
helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
 108/2012.(IV.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél 
megvalósulásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelıs:      - 
Határidı:  - 

 
(A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának 
meghatározása az Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola 
intézményegységében.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy két féle alternatívás határozati 
javaslatot terjesztett a Képviselı-testület elé, melybıl az 1. változatban az induló elsı 
évfolyamot 2 osztállyal indítaná el a testület, illetve a napközi csoportok számát 11 
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csoportszámmal. Míg a 2. változatban az induló elsı évfolyamot 3 osztállyal indítaná el a 
testület, illetve a napközi csoportok számát 12 csoportszámmal. Elmondja, hogy Ecsegfalva 
tekintetében összevont tanulócsoportokról van szó és egy napközis csoportról.  
Elmondja, hogy kikérték Tóth Imre a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztályának a 
vezetıje véleményét a jövıre nézve az osztályok indításával kapcsolatban, arra törekedjenek, 
hogy minél kevesebb osztályt indítsanak nagyobb létszámmal, vagy több osztályt kisebb 
létszámmal, ami a gyermekek számára jobb. Javaslata az volt, hogy minden esetben az 
vegyék figyelembe, hogy hosszú távon mi a település érdeke. Az elmondottak miatt a 
második határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Myuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az elıterjesztésben szereplı 2-es változatot javasolja 
elfogadásra a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi az ÁMK igazgatóját, hogy a 2012. évi költségvetés hogyan számol ezzel 
szeptember 1-tıl? 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – a polgármester kérdésére elmondja, hogy a 
2012. évi költségvetésben a jelenlegi pedagógus létszámmal számoltak. A költségvetésben 
plusz kiadást nem fog jelenteni a 3 elsı osztály és a 12 napközis csoport indítása.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni az ÁMK igazgatójának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a javaslattal, hogy a 2012/2013-as tanévben indítható tanulócsoportok, valamint 
napköziscsoportok számának meghatározásával az elhangzottak alapján, az elıterjesztésben 
szereplı 2. változat szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 



Határozat: 
 109/2012.(IV.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében 
a 2012/2013. tanévben az 1-8. évfolyamokon az alábbiak szerint engedélyezi a tanulócsoportok számát: 

Évf. Település Osztály 
Létszám 

(fı) 

Tanulólét-
számból 
2 fınek 
számít 

 

Tanulólét-
számból 
3 fınek 
számít 

 

Számított 
létszám 

2012/2013. tanévben 
indítható tanuló-

csoportok száma az 
évfolyamon 

A fenntartó 
engedélyezi az 
átlaglétszámtól 

való eltérést Tanuló-
csoport 

Évfolyam 
összesen 

 

1. 
Dévaványa 

1. a 19 2  21 

62 fı 3 - 1. b 19 2  21 

1. c 19 1  20 

Ecsegfalva 1-2. 
évfolyam 17 2  19 1 - 

2. Dévaványa 

2. a 20 2  22 

69 fı 3 - 2. b 23 1  24 

2. c 22 1  23 

3. 
Dévaványa 

3. a 25 1  26 
54 fı 2 A 3. b osztályra 

vonatkozóan 
3. b 22 2 2 28 

Ecsegfalva 3-4. 
évfolyam 17 2 1  21 1 

4. Dévaványa 

4. a 17 4  21 
67 fı 

 
3 - 4. b 22 1  23 

4. c 21 2  23 
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5. Dévaványa 

5. a 22 2 1 26 

80 fı 3 - 5. b 25 2 1 29 

5. c 23 2  25 

6. Dévaványa 

6. a 29 3  32 

101 fı 3 
A 6. évfolyamra 

vonatkozóan 6. b 29 3  32 

6. c 29 8  37 

7. Dévaványa 

7. a 22 2 1 26 

 
120 fı 

4 
A 7. b és 7. c 
osztályokra 

vonatkozóan 

7. b 26 6  32 

7. c 27 5  32 

7. d 23 5 1 30 

8. Dévaványa 

8. a 25 5  30 

90 fı 3 
A 8. c osztályra 

vonatkozóan 8. b 28 1  29 

8. c 25 6  31 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012/2013. tanévben az Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Iskola 
Intézményegységében a napközis csoportok indítását az alábbiak szerint engedélyezi: 

Dévaványa városban:  12 napközis csoport,  
Ecsegfalva községben: 1 napközis csoport indítható. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az Általános Mővelıdési Központ fenntartója engedélyezi, a Ványai Ambrus 
Általános Iskola Intézményegység 3. b osztályára, 6. évfolyamán, 7. b, 7. c és 8. c osztályokra vonatkozóan, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszámhatár átlépését.  
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 
Határidı:  2012. szeptember 1. 
 



6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az Általános 
Mővelıdési Központ Óvoda Bölcsıde intézményegységében.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére, ha az írásos 
anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az elıterjesztésben Dévaványán 9 
óvodai csoport indítására, míg Ecsegfalván 1 óvodai csoport indítására tett javaslatot. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 
bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az elıterjesztésben leírtak szerint egyetért a 
2012/2013-as nevelési évben az indítható óvodai csoportok számával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számával a határozati 
javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 110/2012.(IV.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Általános Mővelıdési 
Központ Óvoda Bölcsıde Intézményegységében a 2012/2013. nevelési évben az alábbiak 
szerint engedélyezi az óvodai csoportok indítását: 
 
 

 
2012/2013. 

nevelési évre 
óvodába 

beírt 
gyermekek 
száma (fı) 

 

Beírt 
gyermekek 

közül 
2 fınek 
számít 

Beírt 
gyermekek 

közül 
3 fınek 
számít 

Számított 
létszám 

Indítható óvodai csoportok száma 
a 2012/2013. nevelési évben 

Dévaványa 
városban 

210 3 1 215 

Telephely 
Csoportok 

száma 
Dévaványa, Kossuth 
L. u. 5. 

2 

Dévaványa, 
Könyves K. u. 13. 

2 

Dévaványa, Hajós u. 
24. 

2 

Dévaványa, Eötvös 
J. u. 2. 

3 

Összesen: 9 
Ecsegfalva 
községben 
 

21   21  
Ecsegfalva, Árpád 
u. 8. 1 
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Az óvodai csoportokat a 2012/2013. nevelési évben Dévaványa városban úgy kell 
megszervezni, hogy a csoportok számított létszáma Dévaványa városban ne haladja meg a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott 25 fıs maximális létszámot. 
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:   2012. szeptember 1. 
 
 
 
 
7. Napirendi pont 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az Általános 
Mővelıdési Központ József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény Intézményegységében. 
A polgármester megkérdezi Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, hogy szóbeli kiegészítést 
kíván-e tenni az írásos anyaghoz. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen kerültek a tanulócsoportok meghatározásra, figyelemmel a gyermekek és a 
település érdekeire is.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 
bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban szereplı csoportok számával 
egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért az Általános Mővelıdési Központ József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Intézményegységében a 2012/2013. tanévben a 
határozati javaslatban leírtak szerint a mővészetoktatásban a tanulócsoportok indításával kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 

 111/2012.(IV.26.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Általános Mővelıdési 
Központ József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény Intézményegységében a 2012/2013. tanévben az alábbiak szerint engedélyezi a 
mővészetoktatásban a tanulócsoportok indítását: 
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TÁNCMŐVÉSZETI ÁG 
NÉPTÁNC  

Évfolyam 
A 2012/2013. tanévre 
beírt tanulók száma 

(fı) 

Kt. által 
meghatározott 

maximális létszám (fı) 

Tanulócsoportok száma 
2012/2013 

1. évfolyam 10 

20 

1 
2. évfolyam 3 
3. évfolyam 10 1 
4. évfolyam 6 
5. évfolyam 1 
6. évfolyam 4 

1 
Továbbképzı 10 
Összesen: 44 3 

TÁRSASTÁNC 

Évfolyam 
A 2012/2013. tanévre 
beírt tanulók száma 

(fı) 

Kt. által meghatározott 
maximális létszám (fı) 

Tanulócsoportok száma 
2012/2013. 

1. évfolyam 6 

 
20 

1 
2. évfolyam 11 
3. évfolyam 6 

1 
4. évfolyam 8 
5. évfolyam 3 

1 6. évfolyam 3 
Továbbképzı 8 
Összesen: 45 3 

 
KÉPZİMŐVÉSZETI ÁG 

FESTÉSZET 

Évfolyam 
A 2012/2013. tanévre 
beírt tanulók száma 

(fı) 

Kt. által 
meghatározott 

maximális létszám (fı) 

Tanulócsoportok száma 
2012/2013 

1. évfolyam 14 

20 

1 
2. évfolyam 13 1 
3. évfolyam 10 

1 
4. évfolyam 6 
5. évfolyam 2 
6. évfolyam 1 

Összesen: 46 3 
 

SZÍNMŐVÉSZETI ÁG 

SZÍNJÁTÉK 

Évfolyam 
A 2012/2013. tanévre 
beírt tanulók száma 

(fı) 

Kt. által meghatározott 
maximális létszám (fı) 

Tanulócsoportok száma 
2012/2013. 

1. évfolyam 14 

20 

1 
2. évfolyam 7 

1 
3. évfolyam 9 
4. évfolyam 3  

1 5. évfolyam 3 
6. évfolyam 4 
Összesen: 40 3 
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ZENEMŐVÉSZETI ÁG 

Tanszak 
A 2012/2013. tanévre 

beírt tanulók száma (fı) 
Zongora 23 
Népi hegedő 10 
Fafúvós (klarinét, fuvola, furulya) 9 
Citera 26 
Rézfúvós (trombita, furulya) 16 

 
ZENEELMÉLET CSOPORTOK, melyek a zenemővészeti ágon történı képzéshez 

kapcsolódnak 

Évfolyam 
Tanulók 

száma (fı) 
Kt. által meghatározott 
maximális létszám (fı) 

Zeneelméleti csoportok 
száma 2012/2013. 

Hangszeres elıképzı  11 

15 

1 
1. évfolyam 13 1 

2. évfolyam 17 1 
3. évfolyam 8 1 
4. évfolyam 12 1 
Összesen: 61 5 

 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 
Határidı:  2012. szeptember 1.  
 
 
 
8. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentést Balogh Csilla jegyzı terjesztette a testület elé, amely 
rendeletalkotással kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy Magyarország Országgyőlése 2011. december 23-i 
ülésnapján elfogadta a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvényt. 
A törvény 38. § (1) bekezdése alapján 2012. április 15-tıl az általános szabálysértési hatóság 
a fıvárosi, megyei kormányhivatal.  
Békés megyében az új törvény alapján a Kormányhivatal 9 ponton állított fel szabálysértési 
hatóságot, a járások megalakulásáig többnyire a Munkaügyi Központok szervezetébe 
integrálva. A dévaványai szabálysértési ügyeket ily módon Gyomaendrıdön a Mirhóháti u. 
11. szám alatt intézik. 
A jegyzı elmondja, hogy az általános szabálysértési jogkör gyakorlójának változása miatt a 
törvény 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek 
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. Ez a határidı tulajdonképpen „technikai” határidı, a helyi rendeletben 
foglalt szabálysértések már 2012. április 15-tıl a törvény erejénél fogva nem minısülnek 
szabálysértésnek, azaz nem lehet a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazni.  
Elmondja, hogy az elıterjesztésben felsorolt hat önkormányzati rendelet tartalmaz 
szabálysértési rendelkezéseket. 
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A jegyzı javasolja, hogy a képviselı-testület a szabálysértési tényállásokat – a törvényi 
kötelezettségnek eleget téve – helyezze hatályon kívül, mivel önkormányzati rendelet nem, 
csak törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást 2012. április 15-tıl.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. tv. 51. § (4) bekezdése 
2012. április 15. napjától hatályos rendelkezése szerint „A helyi önkormányzat képviselı-
testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A 
helyi önkormányzat képviselı-testülete e magatartás elkövetıjével szemben önkormányzati 
rendeletben ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedı 
közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.” 
A kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetıjével szembeni 
pénzbírság kiszabásának szabályait a Kormány rendeletben fogja meghatározni.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény 51 szakaszának 
(4) bekezdése az elıterjesztés készítését követıen, a testületi ülést megelızıen módosult, a 
kirívóan szó kikerült a mondatból.  
Fontosnak tarja elmondani azt, ami az igazgatási pénzbírság módosítására vonatkozik. Eddig 
önkormányzati rendeletben 50.000,- forintig terjedı pénzbírságot rendelhetett el a képviselı-
testület, az új szabályozás szerint 50.000,- forintig terjedı helyszíni bírság, illetve 150.000,- 
forintig terjedı közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját 
bevételét képezi.  
Elsı szakaszban kéri a képviselı-testülettıl, hogy az általa felsorolt szabálysértési 
rendelkezéseket helyezze hatályon kívül annak érdekében, hogy a törvényi kötelezésnek 
eleget tegyenek. Következı szakaszban a jegyzı elkészíti azt a rendelettervezetet, amelyben a 
képviselı-testület meg fogja állapítani a tiltott közösségellenes magatartásokat, amely 
tulajdonképpen helyébe fog lépni a jelenleg hatályon kívül helyezendı szabályozásnak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy a kirívóan közösségellenes magatartásba 
beletartozik az is, ha valaki több sertést tart otthon, mint amit korábban tartott. Tehát azt 
akarják a lakosokra kényszeríteni, hogy ne foglalkozzanak a mezıgazdasággal, ne tartsanak 
állatokat otthon. Elmondja, ha valaki több állatot tart otthon a megengedettnél az kirívóan 
közösségellenen magatartás.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy erre vonatkozóan nincs központi elıírás. Már 
elmondta, hogy a helyi önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati rendeletben 
meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. 
Ezeket a tényállásokat a képviselı-testület fogja meghatározni, ha nem határoznak meg ilyet, 
akkor Dévaványán nem lesz tiltott közösségellenes magatartás. Elmondja, hogy a szabályozás 
szabadsága a képviselı-testületre van bízva.   
Tehát a felsorolt önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezései kerülnek hatályon 
kívül helyezésre.  
Látható, hogy a pénzbírság drasztikusan emelkedik a jelenlegihez képest.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezésérıl szóló rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletét 
 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezésérıl 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. kezdeményezte a 
szolgáltatási díjak emelését, valamint a kötvénnyel kapcsolatos kamat kondíciók módosítását.   
Idıközben megérkezett az ülésra Rigó Attila a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
osztályvezetıje, akit köszönt a polgármester.   
A polgármester elmondja, hogy a kiküldött anyaghoz Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetı készített egy kiegészítı elıterjesztést, amelyet a képviselık megkaptak. Az 
elıterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság hétfıi ülésén megvitatta.  
Az írásos anyagban szerepel, hogy K&H Bank Zrt. megkeresése a kamatrés emelés 
kezdeményezésére vonatkozik úgy a kötvény, mint a számlavezetéshez kapcsolódó kondíciók 
esetében.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak alapján a K&H Bank Zrt. készített egy újabb 
anyagot, amelyben újabb kedvezményt kínál meg kamatkondíciókra vonatkozóan. Az egyik 
ajánlat a kötvénycsomag módosítására vonatkozik, a másik pedig egy fixállás. Mindkét 
esetben alacsonyobb a bizottsági ülésen tett ajánlatoktól.  
 
A Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság ülésén tárgyalt adatok a 
következık: 
„A” alternatíva: 6 havi CHF LIBOR + 3 % kamatrés emelés = 3,185 % kamatláb 
„B” alternatíva: 5 évre fix 6 havi CHF LIBOR 1,4 % + 0,95 =  2,35 % kamatláb 
 
A kamat kondíciók módosításának kezdeményezése további kedvezmény figyelembevételével 
a K&H Bank Zrt. levelében leírtak alapján:  
„A/1” alternatíva: 6 havi CHF LIBOR + 1,95 % kamatrés emelés = 2,135 % kamatláb 
„B/1” alternatíva: 3 évre fix 6 havi CHF LIBOR 1,1 % + 0,95 = 2,05 % kamatláb 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat 
ismertesse a jelenlévıkkel.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen e témában nagy vita alakult ki. A bizottsági 
tagok javaslata az volt, hogy kötvény kamatrés emelésével kapcsolatos döntést a májusi 
testületi ülésen hozzák meg. A bizottsági ülésen Rigó Attila osztályvezetı jelezte, hogy a 
testületi ülésre nem tud eljönni, örömmel vették, hogy mégis jelen tud lenni. A bizottsági ülés 
óta készített anyagot nem volt lehetıségük áttanulmányozni. Mivel sok pénzrıl van szó a 
bizottság elnökének javasolta, hogy a mai ülésen e témában ne hozzanak döntést.  
A bizottsági elnöke elmondja, hogy az elıterjesztésben szereplı számlavezetési díjakkal 
egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.   
A kötvény kamatának emelésével kapcsolatban pedig további egyeztetések tartanak 
szükségesnek.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
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A polgármester megadja a szót Rigó Attila részére, hogy ismertesse újabb 
kezdeményezésüket a jelenlévıkkel.  
Rigó Attila a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. osztályvezetıje – köszönti a képviselı-testületi 
ülésen megjelenteket.  
Röviden szól a két ajánlat közötti különbségrıl.  
Elmondja, hogy az egyik ajánlatban az alapkamat a 6 havi CHF folyamatosan változik és 
emellett egy kamatmars módosításra tettek javaslatot. A másik esetben 6 havi mozgó CHF 
LIBOR legyen lefixálva. A bizottsági ülése erre vonatkozóan tett javaslatot 5 éves futamidıre, 
ami azt jelenti, hogy a gazdálkodási irodának sokkal könnyebb lesz tervezni, ami biztonságot 
ad az önkormányzat számára. A bizottsági tagok az 5 éves idıszakot hosszúnak tartották, 
ezért rugalmasan álltak a kérdéshez és egy három éves konstrukciót dolgoztak ki. 
Tehát javaslatuk a következı: 3 évre fix 6 havi CHF LIBOR 1,1 % + 0,95 = 2,05 % kamatláb. 
Az osztályvezetı elmondja, hogy a döntést el lehet halasztani, de ez az 1,1 % egy piaci szint, 
ami csak emelkedni fog.  
Véleménye szerint azt kellene vizsgálni, hogy ma Magyarországon egy önkormányzat kap-e 2 
%-ért három évre lefixálva forrást. Elmondja, hogy általában a betétkamat felett van a 
hitelkamat mértéke. A K&B Zrt., mint számlavezetı bank az önkormányzat számára 2 %-on 
biztosítja a forrást. Természetesen lehet errıl tovább tárgyalni, de ez az a szint, ami a mai 
piaci viszonyok között tovább nem csökkenthetı. Úgy gondolja, hogy ettıl kedvezıbb 
lehetıséget nem tudnak biztosítani. A dévaványai önkormányzattal az üzleti kapcsolatot 
kiválónak minısíti az osztályvezetı. A bank felsı vezetése úgy döntött, hogy ezt a 
kapcsolatot továbbra is fenn kívánja tartani az elhangzott feltételek mellett is.  
Elmondja, hogy további árkorrekcióra nem lesz lehetıség. Érdemes mérlegelni, hogy egy 
banki kapcsolatot 2 %-os hitelkamat mellett érdemes-e kockáztatni.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Rigó Attila osztályvezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy egy bank véleményét, ajánlatát elfogadni nem éppen 
népszerő dolog. Megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen 1 óra 40 percet tárgyaltak e témában.  
Úgy gondolja, hogy a bizottsági ülésen tárgyalt ajánlat a valósághoz kapcsolódik, a jelenlegi 
ajánlatot korrektnek tartja. Véleménye szerint 2,05 %-os kamatért forrást egyik banknál sem 
kapnak. 
A képviselı elmondja, amennyiben szavazásra kerül a sor, a bank második ajánlatát el fogja 
fogadni.    
Köszöni, hogy meghallgatták.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – úgy látja, hogy továbbra sincs egyetértés. Meglátása, hogy volt 
értelme a bizottsági ülésen a hosszú vitának, hiszen kedvezıbb ajánlatot tett a bank.  
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy két év múlva választások lesznek, valamint azt is, hogy 
a következı ciklus képviselıit ne hozzák nehéz helyzetbe. Tudott dolog, hogy a bank pénzért 
jött.  
Elmondja, hogy az önkormányzat kockázatot vállalt a svájci frank alapú hitellel, az árfolyam 
különbségbıl adódó veszteséget úgymond „le kellett nyelni”.  
Nincs ellene annak, hogy kompromisszumot kössenek a bankkal.  
Elmondja, hogy az átutalás költségei is emelkedtek, az ülésen elhangzott, hogy heti utalások 
történnek, ami a költséget jelentısen megemeli.  
Elmondja, hogy magánszemélyeknek sem köti le a bank 13 %-os kamatra a pénzüket.  
A képviselı úgy gondolja, hogy e témában tovább kell tárgyalni, tárgyalási alap lehet az 1,1 
%. 
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Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a bank utóbbi ajánlatát nem tudta megtárgyalni, ezért az 
a javaslata, hogy döntést ez ügyben a soron következı testületi ülésen hozzanak.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Rigó Attila részére.  
Rigó Attila a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. osztályvezetıje – elmondja, nem arról van szó, 
hogy a bank engedett 1,4 %-ról, 1,1 %-ra. Két típusú beárazásról van szó, egy ötéves 
konstrukcióról, amelynek a fixálási költsége 1,4 %. A képviselık túl hosszúnak tartották az öt 
éves konstrukciót, ezért kerül kidolgozásra a három éves konstrukció, amelynek árazása a 
piacon 1,1 %. Elmondja, hogy nem az engedményekrıl van szó, hanem hosszútávon a piac 
különbözı kockázati felárak mellett árazza be.  
Az osztályvezetı elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén kérdések, vélemények 
hangzottak el, amelyekre a reagálások megtörténtek. Nem látja értelmét annak, hogy a döntést 
egy késıbbi idıpontban hozza meg a testület. Az árakat nem ık határozzák meg, hanem a 
piac, ezt a szolgáltatást veszik. Ez nem alku tárgya, hanem a bank ennyiért kapja a piacról ezt 
a szolgáltatást. Tehát a jövıben nincs mirıl egyezkedni.  
Szeretnék, ha megegyezés születne az önkormányzattal, a kapcsolatot szeretnék továbbra is 
fenntartani. Megjegyzi, hogy 2007. év óta számlavezetési díjakat nem emeltek, más 
bankokkal szemben. Gazdasági hátrányát ajánlatuknak nem látja.  
Kiss Károly képviselı – megköszöni Rigó Attilának a felvetésére történt reagálást.  
Továbbra is javasolja, hogy a testület a következı ülésen hozzon döntést e témában, mivel a 
bizottsági ülést követıen érkezett banki ajánlat áttanulmányozására nem volt elegendı idı.  
Rigó Attila a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. osztályvezetıje – elmondja, hogy a korábbi 
anyag csak a három éves konstrukcióval egészült ki.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a témához? 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy egyetért Kanó József képviselı javaslatával, mely szerint a bank 
ajánlatát fogadják. 
Rigó Attila a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. osztályvezetıje – elmondja, közös érdekük, 
hogy megegyezzenek. A bank által nyújtott konstrukciót a bizottsági ülésen részletesen 
megvitatták.  
Az osztályvezetı a fixállást javasolja, ezzel a gazdálkodási iroda munkáját is megkönnyítik.  
Pap Tibor polgármester – elmondja tény az, hogy a jelenlegi piaci ártól többet vállalnak az 
1,1 %-al. 
A polgármester elmondja, hogy rövidesen rendkívüli testületi ülést kell tartani, mivel 
ajánlattételi felhívást kell elfogadni a kerékpárút megvalósításával kapcsolatban, ezen az 
ülésen újból tárgyalhatja a testület ezt a témát és meghozhatja döntését.  
A polgármester elmondja, hogy döntést kell hozni a szolgáltatási díjakról a testületnek.  
Ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki, a bizottság a testület felé elfogadásra javasolta.  
A polgármester megkérdezi, hogy a szolgáltatási díjakkal kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a szolgáltatási díjak emelésével az elıterjesztésben foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
 112/2012.(IV.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a K&H Bank 
Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. sz.) Dévaványa bankszámlaszerzıdés 1. számú 
melléklet emelésére vonatkozó kezdeményezését, a kezdeményezı levélben foglalt 
feltételekkel, határidıvel.  A módosítást követıen:  
1. a számlakamatok:  folyószámla látra szóló kamat: O/N BUBOR-2,1 %-ra, 

a lekötött betét:  egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. 
2. díjak, jutalékok az alábbiak szerint kerül elfogadásra:   
 

SZÁMLAVEZETÉSI DÍJTÉTELEK  
Számla, alszámla nyitás díjmentes 
Pénzforgalmi jutalék minimuma költségvetési elszámolási számla után Ft/év díjmentes 
Pénzforgalmi jutalék minimuma Állami hozzájárulások számla után Ft/év díjmentes 
Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (%) 0,020 % 
Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (minimum díjtétel) 85,- Ft/tétel 
Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (%) díjmentes 
Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (minimum díjtétel) díjmentes 
Pénzforgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés esetén díjmentes 
Pénztári kifizetés jutaléka (%) 0,020 % 
Pénztári kifizetés jutaléka (minimum díjtétel) 85,- Ft/tétel 
Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után díjmentes 
 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert szerzıdés módosítás aláírásával.  
 

Felelıs:   Pap Tibor polgármester 
Határidı: a bank értesítését követıen azonnal 
 
 
Pap Tibor polgármester – a polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a kötvénnyel kapcsolatos kamat kondíciók módosítására vonatkozó 
döntést a mai ülésen hozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a mai ülésen nem hoz döntést a kamat kondíciók módosításával 
kapcsolatban.  
Ez esetben lehetıség lesz további információ győjtésre és az anyag áttanulmányozására.  
Megköszöni Rigó Attila osztályvezetınek, hogy a képviselı-testületi ülésre eljött. 
 
Novák Imre alpolgármester távozott az ülésterembıl, így a testület létszáma 7 fı. 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tapasztalata, hogy a krízishelyzetbe került személyek esetében emelni lenne 
szükséges a szociális rendelet méltányossági átmeneti segély jogosultsági értékhatárán. 
Elıfordult olyan eset mikor a kérelmezı nem felelt meg a jogosultsági értékhatár 
feltételeinek, de élethelyzete megkívánta a segítségnyújtást.  
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Körbe tekintve a szomszédos településeken, ugyanezen ellátási formánál Gyomaendrıd 
városban a jogosultsági értékhatár szabályozása család esetében az egy fıre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 
egyedülálló esetében annak 330 %-át. Jelenleg a hatályos helyi rendeletben ez az összeghatár 
család esetében az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében annak 300 %-át. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján, készítette el az irodavezetı a 
méltányossági alapon nyújtható átmeneti segély feltételeire vonatkozó módosítást. Azt a 
kérelmezıt, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedülálló esetében annak 320 %-át, 
vagyonnal nem rendelkezik és létfenntartása rendkívüli gyógyszerköltség, gyógyászati 
segédeszköz beszerzése, munkanélkülivé válás, betegség vagy haláleset következtében 
felmerülı kiadásai miatt megélhetése veszélybe kerül, a bizottság átmeneti segélyben 
részesíti. 
A könnyebb, jobb átláthatóság és jogértelmezés érdekében a módosítás alkalmával az 
átmeneti segély megállapítására vonatkozó szabályozás új szerkezetben került 
megfogalmazásra. 
Az önkormányzati rendeletmódosítás tervezetét az elmondottak alapján készítette el az 
irodavezetı. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság javasolja a testület felé a rendelet módosítását az elhangzottak alapján.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni, 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  
 
 Dévaványa Város Önkormányzat   

Képviselı-testületének 
15/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletét 

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

rendelet módosításáról 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Idıközben megérkezett dr. Ágoston Sándor képviselı az ülésre és Novák Imre 
alpolgármester is visszajött az ülésterembe, így a testület létszáma 9 fı.  
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Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy következı bejelentésként az áramszolgáltatással 
kapcsolatos témát tárgyalják, mivel ezen bejelentéshez vidékrıl vendégek érkeztek.  
A polgármester köszönti Izsó Gyulát az EC Multienergie Kft. ügyvezetıjét, valamint Dr. 
Ábrók László ügyvédet. 
Elmondja, hogy az E.ON Kft-vel vita alakult ki, ami egy versenytárgyaláson elnyert villamos 
energia szolgáltatás nyújtására vonatkozik.  
Elmondja, 2011. november 22-én levélben tájékoztatták az E.ON Ügyfélszolgálati Kft-t arról, 
hogy Dévaványa Város Önkormányzat közintézményeinek áramellátásához 2012. január 1-ei 
hatállyal más áramkereskedıtıl vásárolják a villamos energiát, s kérték a VET szerinti 
hálózathasználati szerzıdések „átírását”, megkötését az érintett fogyasztási helyekre 
vonatkozóan az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket 
Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társasággal, mint új szolgáltatóval. A vonatkozó 
üzletszabályzataik szerinti okiratokat aláírták és megküldték. 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat fenntartásában lévı Általános Mővelıdési 
Központ esetében ezt nem fogadják el, mivel nem az ÁMK bonyolította le a beszerzést, 
hanem az önkormányzat. Az elmondottak miatt az E.ON Kft. nem fogadta el a szerzıdés 
felmondását. Az E.ON Kft. folyamatosan küldi a számlákat, a fizetési felszólításokat, 
valamint kikapcsolási felszólítást is küldött.  
Az EC Multienergie Kft. felé folyamatosan jeleztek, a Kft. jogásza folyamatos kapcsolatban 
áll az E.ON Kft-vel. Eredményre még eddig nem jutottak. 
A polgármester megadja a szót Izsó Gyula részére.  
Izsó Gyula az EC Multienergie Kft. ügyvezetıje – köszönti a jelenlévıket.  
Elmondja, hogy a szolgáltatást a közintézményekben nem tudták megkezdeni, mivel az E.ON 
Kft. Hálózatengedélyes Cégcsoportja nem járul hozzá. Elmondja, hogy az áramot, amelyet a 
közintézmények felhasználnak olcsóbban kínálták, mint az E.ON Kft., amivel Dévaványán is 
megtakarítás jelentkezik.  
Az Kft. ügyvezetıje elmondja, hogy a szükséges bejelentéseket a szolgáltatás megkezdése 
elıtt 40 nappal megtették.  
A kellı idıben megküldött levélre az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. „meghatalmazásokat” kért, 
mely tartalmilag nem elfogadható, azonban azokat haladéktalanul megküldték részükre, majd 
ezt követıen több alkalommal, korábban nem jelzett újabb okiratokat kértek, pl. bérleti 
szerzıdés, tulajdoni lap, stb.  
Elmondja, hogy az E.ON Kft-nek van egy hálózati társasága, aki a szereplıket befogadja a 
bejelentések alapján, regisztrálja hálózatán, hogy mennyi áramot ad el a dévaványai 
önkormányzat számára. Másik szereplıje az ügynek az energia kereskedı cégek, jelen esetben 
cégük is.  
Az önkormányzat jelen esetben elesik egy realizálható megtakarítástól, valamint az E.ON Kft. 
továbbra is számláz az önkormányzat felé.  
A probléma megoldása ügyében az ÁBRÓK & HOROGH ügyvédi irodához fordultak. 
Elmondja ahhoz, hogy az Energia Hivatalhoz forduljanak panaszukkal szükséges volt az 
E.ON Kft-vel a levelezéseket lefolytatni.  
Most jutottak el addig az idıpontig, hogy az ügyvédjük megfogalmazta az Energia Hivatal 
felé panaszlevelüket.  
Kérdés az, mi fog történni akkor, ha az E.ON Kft. szakemberei az ÁMK intézményeinél 
megszüntetik a villamos energia szolgáltatást.  
Szeretnék elérni azt, hogy a jogkövetı magatartás mindenképpen megmaradjon, valamint az 
E.ON Kft. ne éljen vissza erıfölényével, mert ez egy tisztességtelen magatartás. 
A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
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Pap Tibor polgármester – kérdése hogyan lehet azt megoldani, hogy ne kapcsolja ki az 
áramot a szolgáltató? Utána néztek annak, hogy meg van a joga arra vonatkozóan, hogy 
kikapcsolja az áramot.  
A szülıknek és a gyermekeknek nem lehet megmagyarázni, hogy egy jogvita miatt nincs 
villamos energia szolgáltatás az intézményekben.   
Megjegyzi, hogy gázszolgáltató váltás is történt, de ott nem adódott probléma. 
A polgármester úgy gondolja, hogy az lehet a megoldás, ha az E.ON Kft. által küldött 
számlákat kifizetik, megkérik a partnert, hogy folytassa tovább az ügyet, az összes felmerülı 
költséget, a szolgáltatási díjból adódó különbözetet is egy per keretében kérjék az E.ON Kft-
tıl. Nem kockáztathatják meg azt, hogy az áramot kikapcsolják.  
A polgármester megadja a szót Dr. Kulcsár László ügyvéd részére. 
Dr. Kulcsár László ügyvéd – elmondja, hogy nagyon rövid volt az idı arra vonatkozóan, 
hogy az iratokat áttekintse. A partnert vállalta a szolgáltatás biztosítását. 
Az önkormányzat megtette azokat a lépéseket, amire a szerzıdés kötelezi. Az új 
szolgáltatónak kell ez ügyben intézkednie.  
Véleménye szerint Dévaványa Város Önkormányzata a szerzıdésben foglaltaknak eleget tett.  
Felvetıdhet a bírói letét lehetısége is, a bíróság dönti el, hogy kit illet meg az összeg. 
Elmondja, hogy a jogban a bírói letét teljesítésnek számít.  
Elmondja, ha a szolgáltatásnak jogi akadályai vannak, azt a partnernek kell elhárítani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dr. Ábrók László ügyvéd részére.  
Dr. Ábrók László ügyvéd, az EC Multienergie Kft. képviseletében – Dr. Kulcsár László 
ügyvéd az ügy lényegét elmondta. 
Fontos dolog, hogy a szerzıdés megkötésre került, amely ezt a jogviszonyt szabályozza, ami a 
villamos energiai törvényben foglaltaknak megfelel. Megjegyzi, hogy az E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft. jogellenes, idıhúzó eljárása a villamos energia törvénybe és a saját 
üzletszabályzatba is ütközik.  
Hosszú ideje foglalkoznak ilyen jellegő ügyekkel és nem minden esetben megy olyan 
könnyen a dolog, mint ahogyan a polgármester említette a gázszolgáltatást. Ebben az esetben 
is van monopolhelyzet, de a monopolhelyzetben lévı szolgáltató a törvényben foglaltakat 
nem teljesítette.  
Ebben az esetben úgy tőnik, hogy a monopolhelyzetben lévı szolgáltató akadályokat 
fogalmaz. Természetesen védi a monopóliumát. Megjegyzi, hogy a hálózati engedélyes és a 
szolgáltató azonos cégcsoporthoz tartozik, természetesen az az érdekük, hogy minél több 
energiát eladjanak. 
Elmondja, az ügyhöz konkrétan kapcsolódik az, hogy kellı idıben 2011. november 22-én 
bejelentették az E.ON Kft. felé a szolgáltató váltást. Az E.ON Kft. válasza erre részben 
elismerı volt, gyakorlatilag formai kifogások merültek fel. Elmondja, hogy a villamos energia 
törvényben és az üzletszabályzatukban foglaltaknak megfelelıen 15 napon belül le kellett 
volna bonyolítani az ügyet. 
Elmondja, hogy az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. meghatalmazásokat kért, melyek részükre 
megküldésre kerültek. Néhány hét eltelte után újabb okiratokat kért a Kft. 
Az jelenti most a problémát, hogy a felek nem jelölték meg a fogyasztóváltozás jogcímét.  
Az üzletszabályzatukban olvasható, hogy szükséges ilyen típusú változásnál, hogy a felek 
megjelöljék jogcímét a változásnak, vagy pedig nyilatkozat kell az átruházónak. Elmondja, 
hogy a nyilatkozattétel legalább négyszer megtörtént 2011. november 22-e óta. Ez alapján 
jogosan feltételezhetı az, hogy túllép a hatáskörén az energia szolgáltató.  
Természetesen a felszólító levelek úgymond felkavarják az állóvizet.  
A levelekre idıben válaszoltak. Elmondja, hogy az ügybe be kívánják vonni a Magyar 
Energia Hivatalt, abban az esetben, ha az E.ON Kft. záros határidın belül nem tesz eleget 
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szerzıdés, illetve a törvény által elıírtaknak. 15 napon belül a bejelentésnek meg kellett volna 
történnie.   
Álláspontjuk szerint szerzıdési viszony sem áll fenn a felek között, olyan jogviszony áll fenn, 
ami abból következik, hogy a két korábbi szerzıdı fél közül az egyik a lényeges 
kötelezettségét nem teljesítette. Magyarországon olyat nem lehet tenni jogállamban, hogy az 
energia szolgáltató ennyire ragaszkodik ügyfeléhez.  
Bízik abban, hogy az E.ON Kft. napokon belül teljesíteni fogja az üzletszabályzatában és 
villamos energia törvényben foglaltakat, ha nem akkor elküldik az Energia Hivatal felé az 
elıkészített levelet.   
Természetesen igényt tartanak az önkormányzat támogató segítségére.  
Magyarországon nem volt még arra példa, hogy közintézménynél a szolgáltató kikapcsolná az 
áramot. 
Megoldás lehet a bírósági letétbe helyezés is. 
Az üggyel kapcsolatban ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az ügyvédnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az E.ON Kft-tıl érkezett legutolsó 
levélben 5 napot kaptak arra vonatkozóan, hogy a tartozást befizessék.  
Kérdése, hogy az ÁMK fizessen, vagy ne fizessen? 
Dr. Ábrók László ügyvéd, az EC Multienergie Kft. képviseletében – elmondja, hogy a 
behajtó cégek a leveleket kiküldik, ha az ügyfél létezı kifogásokat közöl, amelyek 
megfelelıen dokumentáltak, a behajtó cég visszaadja a szolgáltatónak. Itt egy vitatott 
helyzetrıl van szó. Véleménye szerint legkevésbé a követelést kezelıtıl kell félni ez ügyben.  
Feke László mőszaki irodavezetı – kérdése, mivel a levelezést nem veszik kellı 
komolysággal, nem lehetne személyes tárgyalást kezdeményezni? 
Azt szeretné, ha biztosítva lennének arról, hogy a kikapcsolás nem fog megtörténni. 
Az ÁMK négy hónapja nem fizet villanyszámlát és az sem biztos, hogy a gazdálkodásuk 
szempontjából az jó, hiszen van egy költségvetésük, amely alapján teljesítik a kiadásaikat.  
Dr. Ábrók László ügyvéd, az EC Multienergie Kft. képviseletében – elmondja, hogy az 
Energia Hivatal felé küldendı levél azt a célt szolgálja, hogy üljön a sok fél közé és hallgassa 
meg álláspontjukat és döntsön, meg van rá a hatásköre. Megjegyzi, hogy volt már olyan 
ügyük, amelyben döntött az Energia Hivatal. 
Elmondja, hogy az EC Multienergie Kft. az E.ON Kft-vel más ügyben is tárgyalni fog rövid 
idın belül, így ezt a témát is a tárgyalás részévé fogják tenni.  
Meglátása, hogy a bírói letétbe helyezésnél jobb forma nincs, az teljesítésnek számít. Ettıl 
kezdve a kikapcsolás okafogyottá válhat. Tisztázni kell, hogy a felek között áll-e fenn 
jogviszony.  
Kiss Károly képviselı – megjegyzi, hogy ezt az ügyet az ügyvédeknek kell megoldani, nem 
pedig a képviselı-testületnek.  
Dr. Kulcsár László ügyvéd – elmondja, hogy elsısorban azt kellene tisztázni, hogy ki 
szolgáltat. A szolgáltatás megtörtént, hiszen világítás van az intézményekben.  
Kérdése, hogy jogszerően ki szolgáltat?  
Izsó Gyula az EC Multienergie Kft. ügyvezetıje – elmondja, hogy jogszerően senki nem 
szolgáltat. 
Dr. Ábrók László ügyvéd, az EC Multienergie Kft. képviseletében – elmondja, hogy az 
E.ON Kft. többszörösen megszegte a törvényben és az üzletszabályzatában foglaltakat. Azt 
szeretnék, ha a személyes tárgyalás alkalmával egyezség születne, amely rendezné az ügyet.  
Elmondja, ha az önkormányzat az E.ON Kft. felé befizeti az összeget, akkor megszegi a 
szerzıdést. Az E.ON Kft. arra fog utalni, hogy az önkormányzat még is elfogadta a 
szerzıdést.  
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Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a problémát a szolgáltató cégnek kell megoldani.  
Izsó Gyula az EC Multienergie Kft. ügyvezetıje – elmondja, nem azért jöttek, hogy az 
önkormányzat segítségét kérjék, hanem tájékoztatást kívántak adni a kialakult helyzetrıl.  
Kanó József képviselı – kérdése, ha egy szerzıdés nem hatályosult, akkor a régi szolgáltató 
jogosult a szolgáltatási díjra? 
Dr. Kulcsár László ügyvéd – elmondja, ha valaki szolgáltatott, amiért ellenszolgáltatás jár. 
Tehát a fogyasztónak fizetnie kell. Nem az önkormányzaton múlik, ezen jogviszony 
realizálódása.   
Dr. Ábrók László ügyvéd, az EC Multienergie Kft. képviseletében – elmondja, hogy a 
szerzıdésben van egy jogszerő követelés, amelyet ha a szerzıdı fél nem teljesít, akkor annak 
megfizetésére bírósági úton is lehet kötelezni. Az önkormányzat és partnere kellı idıben 
bejelentette a szolgáltató váltást.  
Elmondja, hogy kikapcsolás csak akkor lehetséges, ha a fizetési kötelezettségét a 
késedelmesen, 30 napot meghaladóan - lakossági fogyasztó - esetén nem teljesítette, 
kifogásmentesen. Ez esetben nagyon erıs kifogás merül fel. Bírósági per esetén minimum a 
díjtétel közötti különbséget igényelhetné az önkormányzat.  
Javasolja, hogy az E.ON Kft. honlapján nézzék meg, hogy milyen négy feltételnek kell 
megfelelni szolgáltató váltás esetén. Ezen négy feltétel november 22-én teljesítve lett.  
Tehát nincs jogszerő követelése az energia szolgáltatónak. Állásfoglalása szerint ezen összeg 
nem fizethetı ki, természetesen letétbe  helyezhetı, amely jó megoldás, ez alapján nincs helye 
a kikapcsolásnak.  
Komoly erkölcsi és anyagi vonzata lehet annak, ha a változást nem vezetik át a 
nyilvántartásukban.  
Dr. Kulcsár László ügyvéd – miért nem az EC Multienergie Kft. számláz az önkormányzat 
felé, ha a szolgáltatás nem az E.ON Kft-é? 
Dr. Ábrók László ügyvéd, az EC Multienergie Kft. képviseletében – a Kft. tolerálja a 
helyzetet, bízik abban, hogy visszamenılegesen helyre áll a rend. Ehhez az szükséges, hogy 
leüljenek tárgyalni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – fontosnak tartja, hogy errıl az ügyrıl a 
képviselı-testület tájékoztatást kapjon. Intézményüknél eddig még nem fordult elı, hogy nem 
fizették ki az esedékes számlájukat, hiszen az önkormányzat pénzébıl gazdálkodnak. 
Elmondja, hogy a szolgáltató váltás a képviselı-testület döntése alapján történt. 
Ha kikapcsolásra kerül sor, akkor a szülıkkel szembe kell nézni és a képviselı-testület is 
találkozni fog az üggyel.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy más településeken az EC Multienergie Kft. szolgáltat-e villamos 
energiát intézményeknek, és az E.ON Kft-vel sikerült-e egyezségre jutni? 
Izsó Gyula az EC Multienergie Kft. ügyvezetıje – elmondja, hogy 1.500 ponton sikerült 
egyezségre jutni az E.ON Kft-vel, Dévaványán van ilyen jellegő probléma.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – nem biztos abban, hogy az E.ON Kft-vel van a probléma, hiszen már 1.500 
engedélyt megadtak.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Energia Hivatalnak a levelet el kell küldeni és 
az E.ON Kft-vel pedig le kell ülni tárgyalni.  
Röviden elmondja, hogy volt már szó LED-es közvilágítás megvalósításáról, valamint volt 
szó energia park létesítésérıl is.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy az említett 1.500 helyen lakossági, valamint intézményi 
igénybevétel is van, továbbá van olyan település, ahol a közvilágítást is szolgáltatják? 
Izsó Gyula az EC Multienergie Kft. ügyvezetıje – a képviselı kérdésére elmondja, hogy 
intézmények és lakosság részére is szolgáltatnak, valamint települések közvilágítását is 
biztosítják.   
Nyuzó Marietta képviselı – ez az ügy már nagyon régóta húzódik, kérdés meddig húzódhat 
még? 
Véleménye, hogy már egy órán át úgymond a semmirıl beszélgetnek, konkrétum nem 
hangzott el. Nem lehet tudni azt sem, hogy az E.ON Kft. tárgyalópartner-e. Az 
elhangzottakból az állapítható meg, hogy négy hónapon keresztül nem volt tárgyalópartner.  
Dr. Ábrók László ügyvéd, az EC Multienergie Kft. képviseletében – elmondja, hogy nem a 
semmirıl szól a vita. Arról van szó, hogy van egy szolgáltató, aki nem teljesíti a 
jogszabályban, illetve üzletszabályzatában foglalt kötelezettségét. A probléma az E.ON Kft. 
monopolhelyzetébıl adódik.  
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy a témát zárják le. 
2012. május 12-e elıtt az ügyet le kell rendezni, bírói letétbe hajlandóak letenni a pénzt. Ha 
ily módon nem rendezıdik az ügy, a számlát ki kell fizetni, mivel nem kockáztathatják meg 
azt, hogy az intézmények villamos energia nélkül maradjanak.  
A polgármester a témát lezárja.  
 
Nyuzó Marietta képviselı nem érkezett vissza a szünetrıl, így a testület létszám 8 fı.  
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amelyet Szőcsné 
Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı terjesztett a testület elé, az önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására vonatkozik.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az elıterjesztésben 
részletesen leírta, hogy miért van szükség az önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének elfogadására, ezért csak néhány mondatban tesz említést az 
elıterjesztésben leírtakról. 
Elmondja, hogy az új önkormányzati törvény és a nemzeti vagyontörvény hatálybalépése 
miatt a helyi önkormányzatoknak át kell tekinteniük a vagyonukra vonatkozó szabályozást, 
továbbá a nemzeti vagyontörvénybıl következıen új kötöttségekkel elıírásokkal kell 
számolniuk.  
Az irodavezetı elmondja, hogy az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 
céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.  
A törvény nem rendelkezik a vagyongazdálkodási tervek kötelezı tartalmi elemeirıl, csak 
arról, hogy e tervet el kell készíteni. E kérdésekre vonatkozóan egyéb jogszabály sem 
tartalmaz elıírást.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az 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 javasolja az önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének az elfogadását az elıterjesztésben leírtak szerint.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
113/2012.(IV.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 
céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el.  
 
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv: 
 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelıs módon, 

rendeltetésszerően kell gazdálkodni. 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsıdlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos mőködtetése, értékének megırzése, állagának védelme, értéknövelı 
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése. 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bıvítés, felújítás) céljait a Képviselı-
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvetı rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelezı és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes 
ellátása. 
A hasznosítás formái: 

1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
2. használatba adása, bérbeadása 
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 

 
1. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet elıírásai szerint a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon 
értékesítésébıl származó bevétel elsısorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek 
törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 
 
2. Bérlet útján történı hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsısorban bérleti 

szerzıdés keretében teheti meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében 

törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek 
elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 
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3. Vállalkozás folytatásával történı vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek 

fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. 
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges. 
 
2. Hosszútávú vagyongazdálkodási terv: 
 
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megırzésének elsıdlegessége elv érvényesül a hosszú távú 

mőködési stabilitás biztosítása érdekében. 
c) Az önkormányzat szempontjából kedvezı pályázati lehetıségek maximális kihasználása. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv 
szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 
Felelıs:   Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Szőcsné Horváth 
Margit gazdálkodási irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a TÁMOP-3.1.4 08//2-2009-
0068 kódszámú projekthez kapcsolódik. 
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a TÁMOP program 
támogatási rendszeréhez benyújtott „Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerősítése a 
Dévaványai ÁMK-ban” címő pályázat 2010. augusztus 31-ei zárónappal megvalósult, a 
projekt pénzügyileg is lezárt.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete 
rendelkezéseinek végrehajtása érinti/érintheti a támogatott projekt támogatási szerzıdésben 
rögzített adatokat. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós Programok 
Ügyfélszolgálata levélben kereste meg az önkormányzatot, melyben kérte, hogy a Képviselı-
testület adjon felhatalmazást a polgármester részére a levelük 2. pontjában megfogalmazottak 
alapján. A levelet az irodavezetı az elıterjesztéshez csatolta.  
„A Képviselı-testületet – annak felhatalmazása alapján – a polgármester képviseli, tehát a 
támogatási szerzıdést, valamint a projekt keretében kötött vállalkozási, megbízási 
szerzıdéseket a polgármester írja alá. Az esetlegesen támogató felé korábban nem benyújtott 
Képviselı-testületi felhatalmazást az adatváltozások bejelentésével egyidejőleg kérjük 
benyújtani.” 
Ezen felhatalmazás a projekt vonatkozásában eddig nem került benyújtásra és mivel a 
pályázattal kapcsolatban öt év fenntartási kötelezettség van, az államháztartási törvény és a 
végrehajtási rendelet változása kapcsán ezt pótolni kell.   
Kéri a Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslat szerint a TÁMOP-3.1.4 08//2-2009-
0068 kódszámú projekthez kapcsolódó felhatalmazást a Polgármester Úr részére megadni 
szíveskedjenek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit irodavezetınek az 
elmondottakat.  
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A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a határozati javaslatban foglaltak 
szerint a TÁMOP-3.1.4 08//2-2009-0068 kódszámú projekt megvalósítása, fenntartási 
kötelezettség idejére hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a támogatási szerzıdést, valamint 
a projekt keretében kötött vállalkozási, megbízási szerzıdéseket írja alá. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
114/2012.(IV.26.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós Programok Ügyfélszolgálata kérésére 
(1134 Budapest, Váci u. 45 C épület) a TÁMOP-3.1.4 08//2-2009-0068 kódszámú 
projekt megvalósítása, fenntartási kötelezettség idejére felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási szerzıdést, valamint a projekt keretében kötött 
vállalkozási, megbízási szerzıdéseket írja alá. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely az Általános Mővelıdési Központ SZMSZ 
módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az Általános Mővelıdési Központ 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását a Képviselı-testület a 2011. augusztus 30-án 
megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta és a 293/2011.(VIII.30.) számú Kt. határozatával 
fogadta el. 
Az elmúlt havi rendes ülésen a Képviselı-testület megalkotta a gyermekjóléti ellátásokról és a 
fizetendı térítési díjakról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza 
a bölcsıde alapfeladatát nem veszélyeztetı, normál bölcsıdei csoport üres férıhelyein külön 
szolgáltatásként bevezetendı idıszakos gyermekfelügyelet díját, és a gyermeknevelési 
tanácsadást. 
Az Általános Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását a fent 
leírtak eredményezik, mivel 2. melléklete tartalmazza a bölcsıdére vonatkozó 
szabályozásokat. Ezen szabályozásba kerül beépítésre az ÁMK Óvoda és Bölcsıde 
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Intézményegység bölcsıde külön szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges részletes 
meghatározásai. 
Az elmondottak értelmében az Általános Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata mindössze a 2. oldallal egészül ki, melyet kivonat formájában az elıterjesztéshez 
mellékelt az irodavezetı. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának  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 egyetért az Általános Mővelıdési Központ Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatának a módosításával.  
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 az Általános Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának a 
módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
115/2012.(IV.26.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési Központ 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat - Óvoda és Bölcsıde Intézményegységére vonatkozó – 2. 
számú mellékletének kiegészítését az alábbiak szerint fogadja el:  

 
Az ÁMK Óvoda és Bölcsıde Intézményegység Bölcsıde külön szolgáltatásai 

A dévaványai Bölcsıdében 2012. május 1. napjától kezdıdıen alapszolgáltatáson túl, térítési 
díj ellenében idıszakos gyermekfelügyelet és térítésmentes gyermeknevelést segítı 
tanácsadás vehetı igénybe. 
A szolgáltatás célja: 
a) alternatív, rugalmas napközbeni gyermekfelügyelet létrehozása, melynek segítségével a 
Dévaványán és környékén élı anyukák könnyebben tudnak majd visszatérni a 
munkaerıpiacra, 
b) a gyermeknevelést segítı tanácsadás célja a szülık mindennapi gyermeknevelésében való 
aktív segítségnyújtás. 
  

A szolgáltatást igénybe vehetik: 
* akik részmunkaidıben dolgoznak, 
* akik munkát keresnek, 
* nyelvet tanulnak, 
* akik átképzésen, iskolarendszerő képzésben vesznek részt, és nem tudják kire bízni 
gyermekük felügyeletét. 
* kisgyermekes anyák, akik (a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtása céljából kiadott kormány- és szociális ágazati 
miniszteri rendeletek szabályzatában megfogalmazott rendelkezések alapján), nem vehetik 
igénybe a bölcsıdei ellátást, vagy 
* egyéb elfoglaltság miatt a gyermek felügyeletérıl idıszakosan gondoskodni nem tudnak. 
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló módosított 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (3) bekezdése alapján, a bölcsıde 
alapfeladatát nem veszélyeztetı, bölcsıde térítési díj ellenében külön szolgáltatásként 
idıszakos gyermekfelügyeletet mőködtet. Az idıszakos gyermekfelügyelet keretében a 
gyermek számára a szülı (gondozó) által igényelt alkalommal és idıtartamban bölcsıdei 
ellátás nyújt a normál bölcsıdei csoport üres férıhelyein. 
Az idıszakos gyermekfelügyelet lehetıséget nyújt arra, hogy bölcsıdei felvétel nélkül - a 
szülık igényeinek megfelelıen - a gyermek néhány órát a kortársai között töltsön.  A 
szolgáltatások hétköznapokon, bölcsıdei nyitvatartási idıben 600 - 1730 kérhetı. Az idıszakos 
gyermekfelügyelet 252-Ft/óra térítési díjért vehetı igénybe, minden megkezdett óra egész 
órának számít. 
A szolgáltatás zökkenımentes lebonyolításáért, annak megszervezéséért a bölcsıde szakmai 
koordinátora a felelıs. Az ideiglenes gyermekfelügyelet térítési díját az ÁMK Pénzkezelési 
szabályzatának megfelelıen köteles a bölcsıde szakmai koordinátora elszámolni. 
  

 A szolgáltatás igénybevételének feltételei: 
 A szolgáltatást kizárólag egészséges gyermekek vehetik igénybe. A szülı bemutatja a 
kötelezı védıoltásokról szóló igazolást, illetve a Gyermek egészségügyi kiskönyvet. A 
szolgáltatásokat a 4 éves kor alatti gyermekeknek és szüleiknek kínáljuk. A szolgáltatást 
elızetes telefonos bejelentkezéssel lehet igénybe venni a 66/483-352 és 06/20/770-7305 
telefonszámokon. 
  

Amit a szolgáltatás igénybevétele elıtt tudni kell: 
* Az idıszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyerekek vehetik igénybe. 
* A szolgáltatás óradíjas, minden megkezdett óra egész órának számít. Étkezést igény szerint 
külön díjazás ellenében biztosítunk. 
* A szolgáltatási díj fizetése elıre történik. 
* A befizetésrıl az intézmény nyugtát/számlát állít ki. 
* Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülı az 
igényét legkésıbb elızı nap délig bejelentse. A férıhely korlátozott, ezért a jelentkezıket a 
bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk. 
* Csak bölcsıdés korú, 20 hetestıl – 4 éves korú gyermekek számára vehetı igénybe. 
* Váratlan betegség/baleset esetén a szülıt (illetve a szülı által megjelölt személyt) telefonon 
azonnal értesítjük, ha szükséges orvosi ellátást biztosítunk! 
* A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, kérjük a váltóruha, cipı 
használatát és amennyiben nem szobatiszta a szülı köteles gondoskodni a tisztába tételhez 
szükséges felszerelésrıl (pelenka, popsitörlı, kenıcs stb.)! 
* A gyermekek magukkal hozhatják az otthoni kedvenc játékaikat, de a játék épségéért 
felelısséget nem vállalunk! 
* A bölcsıdébe az enni-innivaló behozatala tilos! 
* Ha a bejelentést követıen a szolgáltatást mégsem igényelnék, kérjük jelezni! 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Földi Imre 
programirányító terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
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Földi Imre programirányító, képviselı – elmondja, hogy az Önkormányzat 2011/12. évben is 
mőködteti a szociális földprogramját.  
A programhoz naposcsibe és ahhoz tartozó indító táp beszerzésére is lehetıség nyílt. 
Naposcsibe (11.000 db) esetében a támogatásból fedezett kiadás 1.210.000,- Ft. Baromfi 
indító táp (440 zsák/20 kg ) esetében a támogatásból fedezett kiadás 480.000,- Ft, az önrész 
620.000.-Ft.  
Elmondja, hogy a naposcsibe, valamint a táp beszerzésére vonatkozóan ajánlatokat kértek, 
amelyek beadási határideje 2012. április 12. (csütörtök) 10.00 óra volt. 
 
1. Baromfi indító táp esetében árajánlat kértek a következı vállalkozásoktól: 

- Köröstarcsai Takarmányfeldolgozó ZRT. 
  5622 Köröstarcsa, Külterület 76.  

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

- Prokics Lászlóné vállalkozó 
  5510 Dévaványa, Árpád u. 23/b  

 
A megadott határidıig egy cég nyújtotta be ajánlatát a következı tartalommal: 

- Köröstarcsai Takarmányfeldolgozó ZRT. 
5622 Köröstarcsa, Külterület 76.  
Ajánlati ár: 1.664,- Ft/20 kg+áfa 
Összesen: 732.160,- Ft+ ÁFA= 929.843,- Ft. 

 
2. Naposcsibe esetében árajánlatot kértek a következı vállalkozásoktól:  

- Békési Keltetı 
5630 Békés, Vörösmarty u. 6.  

- Vésztıi Keltetı 
5530 Vésztı, Radnóti u. 6. 

- Hegedős Farm (Biogold) 
6000 Kecskemét, Talfája tanya 15.  

 
A megadott határidıig egy cég benyújtotta ajánlatát a következı tartalommal: 

- Békési Keltetı 
5630 Békés, Vörösmarty u. 6. 
Ajánlati ár: húshibrid áfás ára   120,- Ft/db x   5.500 db =  660.000,- Ft 
                   kettıshasznú áfás ára 110,- Ft/db x 5.500 db = 605.000,- Ft 
Összesen:             1.265.000,- Ft 

                     
Szállítási idıpontok: 2012. május 25. (4.000 db), június 1. (4.000 db ), június 8. (3.000 db) 
pénteki napokon. 
A programban az ÁFÁ nem igényelhetı vissza. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének 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 javasolja a TAKARMÁNYFELDOLGOZÓ Zrt., 
mint egyetlen ajánlatot tevı ajánlatát bruttó 929.843,- Ft-ot elfogadni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye, döntési javaslata és a bontási 
jegyzıkönyv a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Takarmányfeldolgozó Zrt. ajánlatát fogadják el kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
116/2012.(IV.26.) Kt. hat. 

            
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szociális 
földprogram keretén belül baromfi indító táp (440 db zsák/20kg ) beszerzésére 
elfogadja a KÖRÖSTARCSAI TAKARMÁNYFELDOLGOZÓ ZRT. (5622 
Köröstarcsa, Külterület 76.), - mint egyetlen ajánlatot tevı - ajánlatát bruttó 
929.843,- Ft  értékben. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerzıdés megkötésével. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre programirányító 
Határidı: 2012. június 8. 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a javasolja, hogy az egyetlen ajánlatot tevı Békési Keltetı 
ajánlatát fogadja el a testület.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Elmondja, hogy ez esetben is a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye, döntési javaslata és a 
bontási jegyzıkönyv a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Békési Keltetı - mint egyetlen ajánlatot adó - ajánlatát 1.265.000.- 
Ft értékben fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
117/2012.(IV.26.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szociális 
földprogram keretén belül 11.000 db naposcsibe - 5.500 db húshibrid, 5.500 db 
kettıshasznú - vásárlására elfogadja a Békési Keltetı (5630 Békés, Vörösmarty u. 6. 
sz. ) - mint egyetlen ajánlatot adó - ajánlatát 1.265.000,- Ft  értékben. 
Szállítási határidı:  
- 2012. május 25. (péntek) 4.000 db,  
- 2012. június 1.(péntek) 4.000 db,  
- 2012. június 8. (péntek) 3.000 db.  
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerzıdés megkötésével. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre programirányító 
Határidı: 2012. június 8. 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Kihívás Napja 2012. 
program támogatásával kapcsolatos.  
Elmondja, hogy az elıterjesztést Szarka Andrea igazgatási irodavezetı készítette, megadja a 
szót részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az idei évben 22. alkalommal jelent 
meg a Kihívás Napja 2012. elnevezéső szabadidısport program. A rendezvénysorozat célja, 
hogy kedvet teremtsen a lakosság körében a testmozgáshoz és népszerősítse az egészséges 
életmódot.  
Elmondja, hogy Dévaványa évek óta visszatérıen benevezett a vetélkedıre és már több 
alkalommal kimagasló eredményt ért el.  
Az önkormányzat által adományozható a sporttevékenység területén kiemelkedı, példaértékő 
tevékenységet végzık elismerésének a Dévaványa Sportjáért cím átadását is ehhez a 
rendezvényhez kötötték az önkormányzat rendeletben.  
Az Általános Mővelıdési Központ József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézményegység közremőködésével a megadott határidıig a település idén 
is benevezett a vetélkedıre.  
Az irodavezetı javasolja a megrendezést, a szervezést pedig hasonlóan a korábbi évekhez – 
az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság felügyelete és segítése mellett – 
bízzák az Általános Mővelıdési Központ József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézményegységre. Az intézményegység kérelemmel fordul a 
Képviselı-testülethez, melyben a lehetıségekhez mérten idén is kéri a programsorozat 
lebonyolításához az anyagi támogatást.  
Kérelmük az elıterjesztésemhez mellékelve van. 
Az egyes kategóriák gyıztesei elnyerik a "Magyarország legsportosabb települése" címmel 
járó serleget. A mezıny elsı felében végzett települések közül 21-et sorsolás útján díjazásban 
részesítenek, olyan arányban, amekkora az egyes kategóriákban versengı települések aránya 
az összes nevezıhöz képest. Ezért elıfordulhat, hogy az eddigiektıl eltérıen egyes 
kategóriákban eltérı számú, akár 3-nál kevesebb, vagy annál több díj kerül kisorsolásra. Az 
V. kategóriában 100.000,- Ft vagy ennek megfelelı értékő díj. Megjegyzi, hogy Dévaványa 
az V. kategóriába tartozik.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen ezen kérelmet is megtárgyalták. A bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy az ÁMK-nak keletkezett megtakarítása, amely megtakarításból 
biztosítsanak forrást a rendezvény lebonyolítására.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józefnek 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 is megtárgyalta a kérelmet. Ismert, hogy az ÁMK-nál 
keletkezett megtakarítás, de az már feladattal terhelt, ezért a bizottság 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett javasolja a 100.000,- Ft megítélését a rendezvény lebonyolításához, az 
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önkormányzat 2012. költségvetésének általános tartaléka terhére. Elmondja, ha tudják elıre, 
hogy indulni fognak a versenyen, abban az esetben elıre lehetett volna tervezni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az ÁMK 
pénzmaradványa 181.083,- Ft, melynek teljes összegét készletbeszerzésére kérte az intézmény 
engedélyezi. Tehát ez a pénzmaradvány nem feladattal terhelt.  
Kanó József képviselı – véleménye, hogy ezen összeget gazdálkodja ki az intézmény.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy erre a feladatra fogják 
fordítani az összeget, hogy emiatt ne kelljen az önkormányzatnak rendeletet módosítani.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy minden évben neveznek a rendezvényre, így ez tervezhetı is a 
költségvetésbe.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a következı évi 
költségvetésben ezzel a feladattal számolni fognak. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Kihívás Napja 2012. évi országos sportrendezvény települési szintő 
programjainak lebonyolításához szükséges forrást az ÁMK saját pénzmaradványának terhére 
biztosítsa kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
118/2012.(IV.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „KIHÍVÁS 
NAPJA” 2012. évi országos sportrendezvény települési szintő programjaira 
elıirányzatot nem biztosít.  
A rendezvény lebonyolításához szükséges forrást az Általános Mővelıdési Központ 
2011. évi pénzmaradványa terhére biztosítsa.  
 
A képviselı-testület megbízza az Általános Mővelıdési Központ igazgatóját, hogy a 
határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 
  Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezetı 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı: folyamatos 

 
Nyuzó Marietta képviselı visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 
ismételten 9 fı. 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy pályázat benyújtására nyílt lehetıség a 
6/2012.(III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl 
szóló pályázati felhívásra, mely az önkormányzatnak megítélt uniós támogatása alapján a 
vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési infrastrukturális fejlesztésekhez elnyert uniós 
támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be.  
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A fenti feladathoz kapcsolódóan az önkormányzatra vetítve ez az alábbiak szerint alakul:  
� A DAOP-5.2.1/A-11-2011-0032 jelő „Csapadékvíz-elvezetı rendszer fejlesztése 

Dévaványán” címő elnyert pályázat esetében a projekt összköltsége 344.625.000,- Ft, 
a megítélt támogatás 310.162.500,- Ft, a pályázathoz szükséges önerı 34.462.500,- Ft. 
A fenti pályázat szerint az EU önerı alap támogatás mértéke a saját forrás 60 %-át 
nem haladhatja meg, ez alapján a saját erıt csökkentı igényelt támogatás összege 
20.677.500,- Ft.   

A pályázat benyújtásának feltétele a megítélt uniós támogatásról szóló, az érintett felek által 
aláírt támogatási szerzıdés benyújtása. Jelen esetben Dévaványa Város Önkormányzata 
megkötött támogatási szerzıdéssel rendelkezik.  
A pályázatok benyújtási határideje 2012. október 1-jéig lehetséges.  
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 Dékány József bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy 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: 
119/2012.(IV.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl 
szóló pályázati felhívásra.  
A projekt keretében a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0032 jelő „Csapadékvíz-elvezetı rendszer 
fejlesztése Dévaványán” címő elnyert pályázat saját forrásának kiegészítését kívánja 
biztosítani.  
A projekt 344.625.000,- Ft összköltségő, melynek keretében Dévaványa belterületén 
csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése valósul meg a 39, 40, 41, 128, 
129, 814, 825, 1468, 1767, 1892, 1983, 2031, 2086, 2174, 2177, 2179, 2180, 2664, 2707, 
2827, 2892, 2899, 2924, 2949, 3019, 3020, 3064, 3074, 3283, 3307/2, 3322, 3391, 3421, 
3439, 3501, 3571, 3857, 01644/1 és a 01644/19 helyrajzi számokon. 
 
A megvalósításához szükséges saját forrást, azaz 34.462.500,- Ft-ot az önkormányzat a 2012. 
évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére beállított.  
A projekt pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint alakul: 
 

Források megnevezése 2012. év 2013. év Összesen 

EU alapokból igényelt támogatás 
összege 

145.293.750,- Ft 164.868.750,- Ft 310.162.500,- Ft 

Saját forrás összege 16.143.750,- Ft 18.318.750,- Ft 34.462.500,- Ft 

A beruházás összköltsége 161.437.500,- Ft 183.187.500,- Ft 344.625.000,- Ft 
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Az EU Önerı Alapból igényelhetı támogatás összege a beruházáshoz szükséges önerı 60 %-
a azaz 20.677.500,- Ft, így a fenti táblázatnak megfelelıen a kiegészítı támogatás évenkénti 
ütemezése az alábbiak szerint alakul: 
  

Megnevezés 2012. év 2013. év Összesen 

Az EU Önerı Alapból igényelhetı 
támogatás összege: 

9.686.250,- Ft 10.991.250,- Ft 20.677.500,- Ft 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2012. október 1. – a pályázat benyújtására 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Földi Imre 
programirányító terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Földi Imre programirányító, képviselı – elmondja, hogy a Kistérségi Startmunka 
Mintaprogramhoz 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 millió forint után ez 20 ezer forint. Kérelmükben  
5.406.652.- Ft nettó összeg szerepel. 
Elmondja, hogy nagy értékő tárgyi eszközök vonatkozásában árajánlatokat, majd ajánlattételt 
kértek négy kereskedı cégtıl, ajánlattételi beadási határidı 2012. április 19. 10.00 óra volt. 
Ajánlattételét mind a négy kereskedı határidıig megküldte. 
A programirányító ismerteti, hogy az ajánlattétel milyen részekbıl tevıdik össze, ami az 
elıterjesztésben részletesen bemutatásra került. 
Elmondja, hogy az ajánlattételre felként négy cég mindegyike megküldte ajánlatát, amelyek a 
következık: 

1. Odisys Bt. 
6000 Kecskemét, Búzavirág út 23. 
Ajánlattételi ára: 5.233.000,- Ft+ÁFA 

2. Agromehanika Kft. 
6725 Szeged, Cserepes Sor 10. 
Ajánlattételi ára: 5.906.000,- Ft+ÁFA 

3. Agramír 97 Kft. 
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 1. 
Ajánlattételi ára: 5.631.500,- Ft+ÁFA 

4. KC-Békés Kft. 
5600 Békéscsaba, Felsınyomás tanya 428. 
Ajánlattételi ára: 5.372.000,- Ft+ÁFA 

 
A programirányító elmondja, hogy a bírálati pontrendszer úgy lett meghatározva, hogy a 
tavaly ısszel benyújtott Kistérségi Startmunka Mintaprogram kérelemben szereplı nettó 
összeget maximálisan ki tudják használni. Az ajánlattételben megjelenı I-VII. rész, 
részenkénti nettó összege nem lehet több a kérelemben leírt nettó összegnél, mivel az 
ellenırzı folyósító szerv - Munkaügyi Központ -, tételesen azaz soronként – részenként – 
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veszi figyelembe az árakat, nem összesítve. Ez azt jelenti, hogy egy adott eszközre – részre – 
az ajánlattételt tevı kevesebb ajánlati árat ad a kérelemben szereplı árnál, csak annyit 
igényelhetnek vissza, amennyi az ajánlattételben szerepel. A különbséget nem fizetik ki. 
Ennek ellenére a „megspórolt” pénzmaradványra módosítási kérelmet szándékoznak késıbb 
benyújtani. Ellenkezı esetben, ha az ajánlattételben szereplı ár magasabb a kérelemben 
szereplı árnál, úgy azt az Önkormányzatnak saját költségvetésébıl kell biztosítania. Ezeket 
figyelembe véve, az ajánlattevıknél az alábbi többletforrást kellene biztosítani, az Odisys Bt.-
nél + 299.348,- Ft-ot, az Agromehanika Kft.-nél + 888.348,- Ft-ot, az Agrimír 97 Kft-nél + 
671.848,- Ft-ot, a KC-Békés Kft.-nél  0,- Ft-ot.  
A Bíráló Bizottság javasolja Képviselı-testületnek, hogy a KC-Békés Kft. – 5600 
Békéscsaba, Felsınyomás tanya 428. – ajánlatát, mint összességében legkedvezıbb ajánlatot 
fogadják el. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének 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 nagy értékő tárgyi eszközök beszerzésére 
vonatkozóan javasolja a testület felé elfogadásra a KC-Békés Kft. - 5600 Békéscsaba, 
Felsınyomás 428. -, mint összességében legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatát 5.372.000,- Ft 
+ áfa értékben. Elmondja, hogy egy MTZ-320-as kistraktor kerül beszerzésre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
A polgármester elmondja, hogy a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye, döntési javaslata 
és a bontási jegyzıkönyv a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a nagy értékő tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan a KC-Békés 
Kft. - 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428. -, mint összességében a legkedvezıbb ajánlatot 
tevı ajánlatát fogadják el 5.372.000,- Ft + áfa értékben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
120/2012.(IV.26.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram keretén belül, nagy értékő tárgyi eszközök beszerzsésére 
vonatkozóan, elfogadja a KC-Békés Kft. - 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428. -, 
mint összességében legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatát 5.372.000,- Ft + áfa 
értékben. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre szervezı 
Határidı: 2012. május 4. 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Lengyel László mőszaki 
ügyintézı terjesztette a testület elé, amely a Hajós úton lévı zugban járdaépítéssel 
kapcsolatos.  
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Elmondja, hogy ezen járdaszakasz megépítése nem szerepel a 2012. évi járdaépítési tervben.  
Elmondja, hogy erre plusz forrást nem kell biztosítani, de az ismert okok miatt szükséges 
megvalósítani.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
121/2012.(IV.26.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Dévaványa, Hajós utcai zugban lévı 68 méter hosszúságú járdaszakasz mielıbbi 
megépítését. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester   

Lengyel László mőszaki ügyintézı 
Határidı: folyamatos  

 

 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény dévaványai fodrász tanulói 2012. április 20-án kérelmet nyújtottak be a Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete felé.  
A kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
A kérelem tárgya bármekkora összegő támogatás.  Négy tanuló a 2012. április 29-én 
Budapesten megrendezésre kerülı Magyar Bajnokságon képviseli Dévaványát.  
A polgármester elmondja, hogy magánszemélyt támogatni csak úgy lehet, ha a magánszemély 
és a kifizetı is a hatályos törvények alapján leadózik a kapott juttatás után.  
Megoldás lehet az, hogy a Képviselı-testület a küldı iskola intézmény részére nyújt 
támogatást úgy, hogy a támogatás összegét a négy tanuló fodrászverseny költségeire lehet 
felhasználni. 
Lehetıség lehet a szociális rászorultságon alapuló juttatás, ha a család jövedelmi viszonyai 
megfelelnek az önkormányzati rendeletben foglaltakban.  
A polgármester elmondja, hogy ilyen célra a költségvetésben nincs elkülönített összeg, ha a 
képviselı-testület a fodrásztanulók támogatása mellett dönt, akkor az az általános tartalék 
terhére történhet.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 60.000,- Ft 
összegő támogatást javasol a középiskola részére megszavazni, amelyet fodrásztanulók 
versenyen való részvételéhez használhatnak fel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek 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 javasolja, hogy 60.000,- Ft támogatást 
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nyújtsanak az intézmény részére, amelyet a fodrásztanulók versenyen való részvételéhez 
használjanak fel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek 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 bizottsági javaslattal, mely szerint 60.000,- Ft összegő támogatást nyújtsanak a 
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egysége részére, 
amelyet a fodrász tanulók versenyen való részvételéhez használhatnak fel kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
122/2012.(IV.26.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Békés Megyei 
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási Egység - 5510 
Dévaványa, Mezıtúri u. 2. sz. - részére  60.000,- Ft támogatást nyújt.  
A támogatás Budapesten 2012. április 29-én megrendezésre kerülı Magyar 
Bajnokságon  részt vevı dévaványai fodrász tanulók  részére használható fel. 
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül elıirányzat terhére biztosítja. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a megítélt 
támogatás kifizetésérıl 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés egy tájékoztató a 
gyepmesteri telep üzemeltetésének átmeneti megtiltásával kapcsolatosan.  
Elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság Dévaványai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenırzı Hivatal 2012. március 22-én közérdekő bejelentés kapcsán azonnali helyszíni 
ellenırzést végzett az önkormányzat által üzemeltetett Gyepmesteri telepen. 
A helyszíni ellenırzést végzı hatósági állatorvos megállapította, és jegyzıkönyvben 
rögzítette, hogy a telepen az ellenırzés idıpontjában, illetve folyamatosan állati eredető 
hulladékgyőjtés és eb rendészeti tevékenységet folytatnak.  
A vizsgálat idıpontjában a telepi megbízott a mőködéshez szükséges engedélyt felmutatni 
nem tudta, ezért a hatóság 13.11/787-4/2012. számú 2012.03.30-án kelt végzésben az 
üzemeltetıt felszólította a mőködési engedélynek 15 napon belül történı pótlólagos 
bemutatására. 
Az engedély hiányára való hivatkozással a hatóság 2012.03.30-án kelt 13.11/787-5/2012. 
számú végzésében 2012. április 1-tıl átmeneti határidıvel a telepen folytatott gyepmesteri 
tevékenységet megtiltotta. 
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A polgármester elmondja, hogy a fıállatorvos felé kérdéseket fogalmaztak meg, hogy milyen 
feltételekkel járulnak hozzá a mőködéshez, amelyre azt a választ kapták, hogy ezt a kérdést a 
megyei fıállatorvos felé továbbküldik.  
Elmondja, hogy a megyében két telepnek van az állategészségügyi állomás által kiadott 
engedélye.  
Elmondja, hogy a környezetvédelmi felügyelıség a telepen lévı állapotot elfogadta, az 
állategészségügyi állomás szerint, pedig nem felel meg az európai uniós normáknak.  
Véleménye szerint valamilyen köztes megoldást kell találni, ha az európai uniós normáknak 
szeretnének megfelelni, ahhoz legalább 30 millió forint biztosítására lenne szükség.  
Megjegyzi, hogy korábban erre a célra nyújtottak be pályázatot, de az nem részesült pozitív 
elbírálásban.  
Bízik benne, hogy minél hamarabb megtalálják a megoldást.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki a tájékoztatót elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
123/2012.(IV.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyepmesteri telep 
üzemeltetésének átmeneti megtiltásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a szociális nyári gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy hatályba lépett a nemzeti erıforrás 
miniszter 23/2012.(IV.18.) NEFMI rendelete a települési önkormányzatok részére szociális 
nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításnak 
és elszámolásának részletes szabályairól.  
Az irodavezetı ismerteti a támogatás feltételeit, amely az elıterjesztésben részletesen le van 
írva.  
Elmondja, hogy felmérést végeztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
gyermekek 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés iránti igényeikrıl. Jelenleg 143 
rászoruló gyermek igényelné a nyári szociális gyermekétkeztetést.  
Az önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb huszonöt százaléka után önerı nélkül is 
igényelhet támogatást, ezen létszámon felül annyi rászoruló gyermek után, ahány rászoruló 
gyermeknek önerıbıl történı étkeztetését a támogatási kérelemben vállalja az önkormányzat.  
Az irodavezetı elmondja, amennyiben az önkormányzat 143 gyermeknek 54 munkanapon 
keresztül biztosítja az étkeztetést, a rendelet értelmében a támogatási igény 3.136.320,- Ft 132 
gyermekre, míg 11 gyermek étkeztetését önerıbıl szükséges finanszírozni, azaz a menzai 
ebédjük díját 158.598,- Ft összegben. 
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A pályázati feltétel teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt támogatási 
igény teljes összegének igénybevételére. A támogatás összegét a beérkezı igények, a 
rendelkezésre álló forrás, valamint az elıterjesztésben leírt szempontok figyelembevételével 
kerül meghatározásra. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetésnek a 
teljesülésérıl. 2011. június 16-tól - augusztus 31-ig 55 munkanapon keresztül biztosítottak a 
rászoruló gyermekeknek a napi egyszeri meleg étkeztetését, melyben 64 tanuló vett részt. A 
szociális nyári gyermekétkeztetés közvetlenül nem az Önkormányzatot terhelte, de mivel az 
Általános Mővelıdési Központ fenntartója, így közvetetten jelentkeztek a költségek. Az 
elszámolások alapján az étkeztetés teljes költsége 1.501.984,- Ft volt, a kapott támogatás 
854.700,- Ft, így a pénzbeli szociális juttatásokból 647.284,- Ft-tal kellett kiegészíteni az 
önkormányzatnak a szociális nyári gyermekétkeztetést. 
Az irodavezetı elmondja, hogy még az elıterjesztés készítése óta 23 gyermek étkeztetésére 
érkezett igény. 
Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a pályázatot 166 gyermek szociális nyári 
gyermekétkeztetésére nyújtja be, abban az esetben a szükséges saját forrás 490.212,- Ft. 
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási 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 egyetért azzal, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés 
támogatására vonatkozóan a pályázat kerüljön benyújtásra, 166 gyermek étkeztetésére 
vonatkozóan, valamint a szükséges 490.212,- Ft saját forrást az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a pénzbeli szociális juttatások terhére biztosítsák.  
Kiss Károly a Szociális Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a 
pályázatot 166 gyermek szociális nyári étkeztetésére vonatkozóan benyújtani. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság foglalkozott a témával, akkor még nem volt ismert a 
teljes létszám. A pályázat benyújtását a teljes létszám vonatkozásában javasolja benyújtani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottságok elnökeinek 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 szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására vonatkozó  pályázat 
benyújtásával az elmondottak alapján és a szükséges önerı biztosításával kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
124/2012.(IV.26.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés 
céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításnak és 
elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012.(IV.18.) NEFMI rendelet 
értelmében a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) 3.136.320,- Ft összegő támogatásra, 2012. június 
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18. – 2012. augusztus 31-ig terjedı idıszakra 166 gyermek szociális nyári 
gyermekétkeztetése céljából. 

 
A Képviselı-testület a pályázathoz szükséges 490.212,- Ft saját forrást az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében a pénzbeli szociális juttatások terhére 
biztosítja.  
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  2012. május 10. – a pályázat benyújtására 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy képviselıi kezdeményezés volt azt, hogy a 
könyvtár épületének homlokzatára kerüljön felírásra, hogy Városi Könyvtár. Ez a javaslat 
hivatalon belül és máshol is vitát váltott ki.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen errıl a témáról nem volt szó. 
Feke László mőszaki irodavezetı – véleménye, hogy esztétikailag, építészetileg egy városi 
könyvtár más megítéléső létesítmény, mint egy kereskedelmi egység. A javaslatban az 
szerepelt, hogy az utcai homlokzaton minimum 50 cm-es, lehetıleg 80 cm-es betőmagasságig 
legyen kiírva, hogy Városi Könyvtár. Erre vonatkozóan készített néhány vázlatot, de az nem 
mutatott jó képet. Úgy gondolják, hogy ez könyvtár legalább 95 %-ban helyi lakosokat 
szolgál, ık eddig is tudták és ezután is tudni fogják, hogy hol található. Úgy gondolja, hogy az 
épület falára az eddig ott lévı táblák visszafognak kerülni. Szeretné, ha a méltóságát 
megıriznék ennek az épületnek. A kezdeményezést jónak tartja, de véleménye szerint 
elegendı egy márványtáblába, vagy egy gránittáblába belegravírozni az intézményegység 
nevét.   
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 középiskolára esztétikus módon kiírásra került az 
intézményneve, a bető mérete nem nagy, nem kihivalkodó. Hasonló módon ki lehetne írni a 
könyvtár homlokzatára, hogy „Ladányi Mihály Városi Könyvtár”. 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a könyvtár hivatalos neve, 
Általános Mővelıdési Központ Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegység. Megjegyzi, hogy 
jelenleg ez a pontos neve, ami változhat.  
Kiss Károly képviselı – véleménye szerint célszerő lenne kiírni a könyvtár nevét a 
homlokzatra. Szükségesnek tartja megvárni azt, hogy milyen szint kap az intézmény fala, és 
ahhoz igazodva lehetne kiválasztani a bető színét és méretét. Az ÁMK igazgatójának, 
valamint dolgozóinak kellene azt eldönteni, hogy milyen felirat kerüljön a homlokzatra.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja ı volt a kezdeményezıje annak, hogy kerüljön fel az 
épület homlokzatára a könyvtár neve. Köszöni az elhangzott javaslatokat, véleményeket.  
A bető méretére vonatkozóan javaslatot tett, figyelembe vette az épített környezetet, ami 
alapján nem tartja helyesnek azt, hogy a környezetében lévı üzletre, vagy kocsmára 
hasonlítsák az épületet, ha a felírás felkerül a homlokzatra.  
Elmondja, hogy ki lehet írni az intézmény nevét egy kis táblára is, de ki lehet írni nagy 
betőkkel is az épület homlokzatára, de attól az nem változik, az könyvtár marad.   
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Ez részérıl csak egy felvetés volt. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy erre a témára késıbb térjenek vissza, hiszen elképzelhetı, hogy az 
intézmények nevei meg fognak változni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a javaslat megvitatásra, a témát lezárja. 
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére. 
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy május 29-én vasárnap 9 órától várnak minden 
érdeklıdıt az 1919. áprilisában kivégezett 3 dévaványai állampolgár megemlékezésére 
szervezett rendezvényre a katolikus templomba.  
Pap Tibor polgármester – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a május 1-ei majális a mővelıdési 
ház udvarán kerül megrendezésre, a programok 9 órától kezdıdnek. A polgármester megkérte 
a „Nemzeti Majális” szervezıit, hogy programjainak helyszíne a mővelıdési ház udvara 
legyen, annak érdekében, hogy egy helyszínen bonyolódjon le a majális. 
A polgármester megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy egy évvel ezelıtt kapott 
egy képviselı-testületi határozatot, amelyet végre kellene hajtani. Az alsó tagozatos 
gyermekek úszásoktatását meg kellett szervezniük, májustól június közepéig terjedı 
idıszakra. A szervezés az oktatás tekintetében megtörtént. Kérdése, hogy a medence felújítása 
miatt ebben a tanévben lesz-e lehetıségük az oktatásra. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az idei évben erre nem lesz lehetıség, a 
munkálatokkal addigra nem fognak elkészülni.   
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – köszöni a tájékoztatást, a szülıket 
tájékoztatni fogják.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az intézmények épületeinek felújítása kapcsán sok ablak került 
betárolásra. Több lakos érdeklıdött az után, hogy ezekbıl az ablakokból lesz-e lehetıségük 
vásárolni.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a mőszaki iroda dolgozói, a karbantartó részleg 
dolgozói, az intézmények dolgozóival közösen felmérik az igényeket. Elmondja vannak olyan 
igények az ÁMK intézményegységei részérıl, hogy a bontott ablakokra, ajtókra szükségük 
lesz. Felmerült az orvosi rendelınél történı ablakcsere lehetısége is. Ha az egyeztetési 
folyamaton túl lesznek és marad ki ablak, akkor meghatározzák az árakat és azt követıen 
meghirdetik értékesítésre. Üvegfalak is vannak, amelyek felhasználásával kapcsolatban 
felmerült az, hogy a kertészetnél lehetne üvegházat készíteni azokból. 
 
Kiss Károly képviselı elhagyja az üléstermet, így a testület létszáma 8 fı.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Strandfürdınél az 
medence felújítására a kivitelezı kiválasztása. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testülete 2012. március 29-én 
megtartott ülésén 95/2012.(III.29.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Strandfürdı és 
Gyógyászat részleg úszómedencéjének felújítási munkálatainak elvégeztetésére kérjenek be 
árajánlatokat. 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen 7 cégtıl kértek árajánlatot. Az ajánlatok beadási 
határideje: 2012. április 25. 1000 órai idıponttal lett meghatározva. Ezen idıpontig három 
ajánlatot nyújtottak be, amelyek a következık: 

1. VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft. – 5630 Békés, Hunyadi u. 1. 
Ajánlati nettó ár: 15.453.804,- Ft bruttó ár: 19.626.331,- Ft 
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2. BORGULA-ÉP Kft. – 5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20. 
Ajánlati nettó ár: 14.486.696,- Ft bruttó ár: 18.398.104,- Ft 

3. BÓLEM Építıipari Kft. – 5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
Ajánlati nettó ár: 19.000.552,- Ft bruttó ár: 24.130.701,- Ft 

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési 
javaslatot készített, amely az elıterjesztéshez és a jegyzıkönyvhöz mellékelve van.  
Az irodavezetı elmondja, az elmondottakból látható, hogy a legkedvezıbb ajánlatot a 
BORGULA-ÉP Kft. 
Az irodavezetı röviden ismerteti, hogy milyen munkálatok kerülnek elvégzésre a 
strandfürdınél.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a „Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászati részleg 
úszómedencéjének burkolat-felújítási munkálatai” elvégzésére irányuló helyi beszerzési 
eljárásra a VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft.-nek, a BORGULA-ÉP Kft.-nek és a 
BÓLEM Építıipari Kft.-nek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott 
ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a benyújtott ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a „Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászati 
részleg úszómedencéjének burkolat-felújítási munkálatai” elvégzésére irányuló helyi 
beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi felhívás 9. pontja alapján a BORGULA-ÉP 
Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 
14.486.696,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, 
Jeszenszky u. 20.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 14.486.696,- Ft nettó áras 
ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a „Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászati részleg 
úszómedencéjének burkolat-felújítási munkálatai” elvégzésére irányuló helyi beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az eljárást eredményesnek nyilvánítja.    
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a Bíráló Bizottság javaslata alapján a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
  
Határozat: 
125/2012.(IV.26.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, Sport u. 
5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászati részleg úszómedencéjének burkolat-felújítási 
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munkálatai” címő 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, 

Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászati részleg úszómedencéjének burkolat-
felújítási munkálatai” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra a VEKTOR 
Építıipari Vállalkozási Kft.-nek, a BORGULA-ÉP Kft.-nek és a BÓLEM Építıipari 
Kft.-nek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatait 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászati részleg úszómedencéjének burkolat-
felújítási munkálatai” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az 
Ajánlattételi felhívás 9. pontja alapján a BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, 
Jeszenszky u. 20.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 14.486.696,- Ft nettó 
áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászati részleg úszómedencéjének burkolat-
felújítási munkálatai” 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. április 27. 
 
Kiss Károly képviselı visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma ismételten 9 
fı.  
 
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 1-5. 
oldallal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1915 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 


