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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  

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

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyzı 

Túri János tőzoltó ırnagy, tőzoltóparancsnok, 
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı 
Szlovák Zsolt rendır hadnagy, ırsparancsnok 

    Takácsné Papp Éva a Családsegítı-Szolgálat vezetıje 
Szalai Ildikó védını  
Boda Ferencné iskolavédını 
Valánszki Róbert gyámhivatal vezetı 

    Czudor Márta gyámügyi ügyintézı 
Tóth Julianna igazgató 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 

   Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 

    
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Szőcsné Horváht Margit gazdálkodási irodavezetı, Kállai Anikó a Strandfürdı 
és Gyógyászat szakmai koordinátora, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Mővelıdési 
Ház intézményegység vezetıje, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti 
Győjtemény vezetıje, Lengyel László mőszaki ügyintézı, Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı, 
Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, Németi 
József az  Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja, Böröcz Balázs a 
PHLEGON CONSULT Kft. képviseletében.    
 
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.  
Elmondja, Dr. Kulcsár László ügyvéd jelezte, hogy a mai ülésen más egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni.  
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A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 9 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. A Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság tevékenységérıl tájékoztató. 
Elıadó:  Túri János tőzoltó ırnagy, tőzoltóparancsnok 

 
2. A közrend-közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató. 

Elıadó:  Szlovák Zsolt ırsparancsnok 
 

3. Beszámoló a családsegítıi-gyermekjóléti, valamint a védınıi feladatellátásról. A 
társulásban végzett feladatok értékelése. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességérıl, az 1997. 
évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.  
Elıadók: Takácsné Papp Éva telephely-vezetı 

Szalai Ildikó védını  
Boda Ferencné iskolavédını 
Valánszki Róbert gyámhivatal vezetı 

  Czudor Márta gyámügyi ügyintézı 
 

4. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
intézményi mőködésérıl, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeirıl. A társulásban 
végzett feladatok értékelése. 
A szakmai munka eredményességének értékelése az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 
bek. d.) pontja alapján. 
Elıadó:  Tóth Julianna intézményvezetı 

 
5. Az országos kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, az abból adódó 

intézményi feladatok.  
Elıadók:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens  

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 
 

6. Döntéshozatal a „Városért” kitüntetés 2012. évi kitüntetettjeirıl. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester  

 
7. Bejelentések  

 
A polgármester elmondja, hogy a második napirendi pont elıadói Oltyán Sándor rendır 
alezredes és Szlovák Zsolt rendır fıhadnagy jelezték, hogy az ülésre késıbb fognak érkezni, 
így ezen napirend tárgyalását érkezésüket követıen javasolja tárgyalni. 
A polgármester elmondja, hogy a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje is fog jönni az 
ülésre Polikristályos napelem-rendszer telepítéséhez önkormányzati földterület kijelölésének 
ügyében. Javasolja, hogy ezen bejelentést a Kft. képviselıjének megérkezésekor tárgyalják, 
mivel ı is vidékrıl érkezik, valamint az elsı napirend után a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos 
bejelentést, mivel a testület döntésété követıen még a mai napon ez intézkedést igényel.  
A polgármester elmondja, hogy a 6. napirendi pontot zárt ülés keretében kell megtárgyalni. 
(Döntéshozatal a „Városért” kitüntetés 2012. évi kitüntetettjeirıl.)  
A polgármester javasolja, hogy a 6. 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.  
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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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 137/2012.(V.31.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. május 31-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság tevékenységérıl tájékoztató. 
Elıadó:  Túri János tőzoltó ırnagy, tőzoltóparancsnok 

 
2. Bejelentés  

Szúnyoggyérítésre vonatkozó ajánlatok elbírálása 
 Elıadó: Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı  
 

3. Beszámoló a családsegítıi-gyermekjóléti, valamint a védınıi feladatellátásról. A 
társulásban végzett feladatok értékelése. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességérıl, az 1997. 
évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.  
Elıadók: Takácsné Papp Éva telephely-vezetı 

Szalai Ildikó védını  
Boda Ferencné iskolavédını 
Valánszki Róbert gyámhivatal vezetı 

  Czudor Márta gyámügyi ügyintézı 
 

4. A közrend-közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató. 
Elıadó:  Szlovák Zsolt ırsparancsnok 

 
5. Bejelentés  

Polikristályos napelem-rendszer telepítéséhez önkormányzati földterület kijelölése 
Elıadó: Feke László mőszaki irodavezetı  
 

6. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
intézményi mőködésérıl, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeirıl. A társulásban 
végzett feladatok értékelése. 
A szakmai munka eredményességének értékelése az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 
bek. d.) pontja alapján. 
Elıadó:  Tóth Julianna intézményvezetı 

 
7. Az országos kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, az abból adódó 

intézményi feladatok.  
Elıadók:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens  

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 
 

8. Bejelentések  
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9. Döntéshozatal a „Városért” kitüntetés 2012. évi kitüntetettjeirıl. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester  

 
Pap Tibor polgármester – a fı napirendek tárgyalását megelızıen a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át. 
A polgármester elmondja, hogy a mai napon beszélt a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Államtitkárságán Tállai András államtitkár úr titkárnıjével, aki elmondta, hogy a mőfüves 
pálya, valamint a térfigyelı rendszer megvalósítására vonatkozó pályázatok ügyében még 
nincs döntés. Elmondta, hogy az igény a rendelkezésre álló keret többszöröse, ebbıl adódóan 
döntés nem várható egy héten belül. Megjegyzi, hogy a mai nap volt a döntés meghozatalának 
határideje.  
A polgármester elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is a május 23-án megrendezett 
„KIHÍVÁS NAPJA” 2012. évi országos sportrendezvény Dévaványa negyedszer is 
kategóriagyıztes lett. 2012. június 5-én Budapesten lesz az ezzel kapcsolatos díjátadó.  
A polgármester gratulál a szervezıknek és a rendezvényen résztvevıknek.  
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
A polgármester röviden tájékoztatja a jelenlévıket a legutóbbi testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl, amely 2012. április 26-án volt.  

- 2012. május 2-án a Dévaványai Víziközmő Társulat közgyőlést tartott, ahol a társulat 
mőködési területét kibıvítették a Sport út Túrér melletti útszakaszára, a Mátyás utca és 
a Mikszáth út még nem csatornázott részére, ami 16 lakóingatlant érint. 

- 2012. május 4-én Szeghalmon a Sárrét Turizmusért Egyesület elnökségi ülése volt, 
ahol az Egyesület közgyőlésének elıkészítésérıl és két Sárréti értékek bemutatását 
célzó pályázat beadásáról volt szó. Az egyik oktatási segédanyagot és másik pedig 
promóciós anyagot készítene elı.  

- 2012. május 9-én Sárrét Turizmusért Egyesület közgyőlése volt Füzesgyarmaton, ahol 
új tagok felvétele történt, elfogadták a 2011. évi mérlegbeszámolót, közhasznúsági 
jelentést fogadták el, valamint végsı döntés született a pályázatok benyújtásáról.  

- 2012. május 15-én a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásának pénzügyi bizottsági 
ülése majd társulási ülése volt Füzesgyarmaton, ahol megtárgyalták: 

o a 2011. évi zárszámadást, 
o a DÉSZOF Kft. elmúlt évi szociális foglalkoztatási tevékenységérıl szóló 

tájékoztatót, 
o a 2011. évi belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló jelentést,  
o a társulás SZMSZ-nek módosítását,  
o a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény – Helyettes Szülıi Hálózat szakmai 

programjának jóváhagyását,  
o a Magyar-Román határon átnyúló pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési 

eljárásban döntéshozatalok történtek, 
o a központi orvosi ügyelet ellátására indított közbeszerzési eljárásban tárgyalás 

lefolytatását végezték el.  
� Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Debrecen:  41,- Ft/fı/hó, 
� A Sani-Med Trans Kft. Pusztaottlaka:   20,-Ft/fı/hó 

ajánlatott tett. 
Nyilatkozni kellett arról a pályázóknak, hogy az ajánlatukat tartják-e, 
vagy módosítják azt. Mindkét fél módosította ajánlatát, az Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft. ajánlatát csökkentette 34,- Ft/fı/hó összegre, a 
Sani-Med Trans Kft. pedig 0 forintra csökkentette, amit nem értenek, 
hiszen kezdeményezésükre került kiírásra a pályázat is.  
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Május 22-én volt a végleges döntés, ahol Novák Imre alpolgármester 
volt jelen, amirıl még fog szólni.  

- 2012. május 17-én délelıtt Vésztın a Körös Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 
Elnökségi és Felügyelı Bizottsági együttes ülése volt, ahol a 2011. éves zárszámadás 
mellett a 2012. évi mőködési költségtervezet került megvitatásra. 

- 2012. május 17-én délután rendkívüli képviselı-testületi ülés megtartására került sor, 
ahol 

o a Strandfürdı nagymedence felújítás mőszaki tartalmának megváltoztatása 
miatt kért, kivitelezıi ajánlatok értékelése történt,  

o a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címő DAOP-os támogatásban 
részesült kerékpárút építéséhez kapcsolódó ajánlatkérésrıl döntöttek, 

o a K&H Bank Zrt. részérıl kezdeményezett kötvénykamat kondíciók 
módosításáról volt szó,  

o az Eötvös úti óvodánál folyó átalakítási munkálatokhoz kapcsolódó pótmunkák 
elvégzésérıl döntöttek,  

o Vésztı várossal közösen megvalósítandó úgynevezett „Vasúttisztasági” 
közfoglalkoztatási program indítása ügyében hoztak döntést.  

- 2012. május 22-én Budapesten a TÖOSZ kibıvített elnökségi ülése volt, ahol 
legfontosabb téma a Norvég programban elfogadott projekttervezet megvalósítása 
volt. A pályázat 2013-tıl 2015-ig folyamatosan zajlik. 
Röviden szól, ha sikeres lesz a pályázat milyen projektek megvalósítására fog sor 
kerülni.  

- 2012. május 22-én Szeghalmon volt a Kistérségi Társulásnak az az ülése, ahol a 
központi orvosi ügyelettel kapcsolatos – az egy héttel korábban lezajlott tárgyalási 
fordulón – módosított ajánlatok elbírálása történt meg, a tanácsülésen Novák Imre 
alpolgármester volt jelen. Elfogadásra került a Sani-Med Trans Kft. módosított 
ajánlata.  

- 2012. május 23-án a Közép Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás Tanácsülése volt Békéscsabán, ahol Feke László mőszaki irodavezetı vett 
részt. Néhány mondatban említést tesz az ott elhangzottakról. 

-  2012. május 25-én Orosházán a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetsége tartott közgyőlést. A közgyőlés elıtt Dr. Szabó Erika a KIM 
államtitkára és Dr. Tállai András BM államtitkára tartott elıadást. A közgyőlésen 
résztvevık által feltett kérdésekre az államtitkárok a válaszokat megadták.    
A Dr. Tállai András államtitkár prezentációjának anyaga a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  

- 2012. május 29-én a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulás intézıbizottsági, majd 
küldöttgyőlése volt. Az érdekeltségi hozzájárulásból képzett tartalék a kényszerő 
intézkedések ellenére is nagyon fogy.  
A társulástól minden szerzıdéses dolgozót elküldtek, heti 4 napos, 32 órás munkahétre 
tértek át.  
Még az elmúlt évben a költségvetésben a Társulásoknak az érdekeltségi hozzájárulás 
eltörlése miatt kiesett bevételeinek ellensúlyozására 4,2 milliárd forint volt, a 2012. 
évben erre nem kapnak forrást.  
A Társulások az elmúlt évinél kedvezıbb feltételekkel kapcsolódhattak be a 
közfoglalkoztatási programokba.  

- 2012. május 29-én délután dr. Kiss Jenı az Atevszolg Zrt. ügyvezetıje bemutatta 
Köles Péter urat, aki az Organoferm Kft. új ügyvezetıje lett. Elmondták, hogy a bio 
tüzelıanyag elıállítási elképzeléseiket nem vetették el, ha komolyan gondolja az 
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önkormányzat az együttmőködés, akkor kérik, hogy tegyenek együttmőködési 
ajánlatot.  

A polgármester elmondja, hogy a TÁMOP 1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetőek 
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” 
elnevezéső program keretében pályakezdık foglalkoztatására nyílik lehetıség. 
A TÁMOP program keretében 2 fı foglalkoztatását kívánják megvalósítani, 1 fıt 2012. július 
1-jétıl – 2012. szeptember 30-ig terjedı idıszakban, míg 1 fıt 2012. július 3-tól – 2013. 
február 28-ig terjedı idıszakban, napi 8 órában történı alkalmazással. Továbbá 1 fı 
tekintetében továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk van további négy hónapos idıtartamban. 
A polgármester elmondja, hogy a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási támogatásra is 
lehetıség nyílik, melynek keretében 4 fı foglalkoztatására lehet pályázatot benyújtani az 
önkormányzatnak, 2012. július 1-jétıl 2012. november 30-ig terjedı idıszakra, 8 órában 
történı alkalmazásra.  
Elmondja, hogy a pályázatokhoz önerı biztosítása szükséges az elsı esetben 626.520,- Ft, 
míg a második pályázat esetében 329.184,- Ft. Javasolja, hogy a pályázatokhoz szükséges 
önerıt az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az általános elıirányzat terhére 
biztosítsák.  
 
Elmondja, folyamatosan kapják a jelzéseket a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságáról, a Belügyminisztérium Helyettes-
közfoglalkoztatási Államtitkárságáról, hogy a júniusi testületi ülésre készüljenek egy 
prezentációval, amely átfogó tájékoztatást ad a képviselık, valamint a lakosok részére. 
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 9 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: 
 138/2012.(V.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 73/2012.(III.29); 
74/2012.(III.29); 85/2012.(III.29); 86/2012.(III.29); 104/2012.(IV.26); 
105/2012.(IV.26); 107/2012.(IV.26); 108/2012.(IV.26); 109/2012.(IV.26); 
110/2012.(IV.26); 111/2012.(IV.26); 112/2012.(IV.26); 114/2012.(IV.26); 
115/2012.(IV.26); 118/2012.(IV.26); 119/2012.(IV.26); 120/2012.(IV.26); 
121/2012.(IV.26); 122/2012.(IV.26); 124/2012.(IV.26); 125/2012.(IV.26); 
129/2012.(IV.26); határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag 
tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között 
történt eseményekrıl.  

 
(A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy döntést kell hozni a pályázatok benyújtásáról is.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a pályázatok benyújtását támogatja, valamint a 
szükséges önerı biztosítását az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalék 
elıirányzata terhére.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat. 
Aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsanak be a Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségéhez 4 fı foglalkoztatásának támogatására, 
valamint a 626.520,- Ft önerı bioztosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal,ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 139/2012.(V.31.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hosszabb 
idıtartamú közfoglalkoztatás iránti kérelmet nyújt be a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségéhez (5500 
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 11.).  
A közfoglalkoztatás keretében a Polgármesteri Hivatalban 4 fı foglalkoztatását 
tervezi megvalósítani, amelyhez munkabér és járulékai támogatást igényel a 
Munkaügyi Központ Kirendeltségétıl. 
Az elnyerhetı támogatás a foglalkoztatás összköltségének 2.088.400,- Ft-nak 
minimum a 70 %-a, azaz 1.461.880,- Ft. 
A Képviselı-testület a pályázathoz szükséges 626.520,- Ft önerıt az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének általános tartalék elıirányzata terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a kérelem határidıre történı 
benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
   Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  2012. június 8. 

 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a 2 fı foglalkoztatására is nyújtsanak be pályázatot a munkaügyi 
központhoz, valamint a 329.184,- Ft 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: 
 140/2012.(V.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP 
1.1.2-11/1 ”A hátrányos helyzetőek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 
programok a konvergencia régiókban)” elnevezéső program keretében pályakezdık 
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foglalkoztatására kérelmet nyújt be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségéhez (5500 Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 11.).  
A közfoglalkoztatás keretében a Polgármesteri Hivatalban 2 fı foglalkoztatását 
tervezi megvalósítani, amelyhez munkabér és járulékai támogatást igényel a 
Munkaügyi Központ Kirendeltségétıl. 
A foglalkoztatás összköltsége 1.410.540,- Ft, melybıl 1.081.356,- Ft támogatás 
nyerhetı el. 
A Képviselı-testület a pályázathoz szükséges 329.184,- Ft önerıt az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a kérelem határidıre történı 
benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
   Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  2012. június 15. 

 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a Szeghalmi 
Hivatásos Tőzoltóparancsnokság tevékenységérıl szóló tájékoztató megvitatása.  
A polgármester köszönti Túri János tőzoltó ırnagyot, a Szeghalmi Hivatásos 
Tőzoltóparancsnokság tőzoltóparancsnokát. 
A polgármester megadja a szót részére, ha az írásos tájékoztatóhoz van szóbeli kiegészítése 
akkor, azt tegye meg.  
Túri János tőzoltó ırnagy, a Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 
tőzoltóparancsnoka – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy kötelezıvé tették számukra, hogy azokon a településeken, ahol mőködési 
körzetük van, ott minden évben számot adjanak tevékenységükrıl.    
A tőzoltóparancsnok elmondja, hogy az Országgyőlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a 
katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvényt, amely fordulópontot jelent a katasztrófavédelmi szabályozórendszerben. 
Az önkormányzati tőzoltóság visszakerült állami kézbe.  
A tőzoltóparancsnok röviden szól a szervezeti felépítésükrıl.  
A Katasztrófavédelem területi szerv szerkezeti felépítése, valamint a Szeghalmi 
katasztrófavédelmi kirendeltség felépítése a tájékoztatóban részletesen be van mutatva.  
Elmondja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szerve a katasztrófavédelmi 
kirendeltség, amely illetékességi területén ellátja a helyi szintő katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos feladatok szakirányítását. Hatásköre a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
alárendeltségében kiterjed az illetékességi területén mőködı tőzoltó-parancsnokságokra, 
Katasztrófavédelmi irodára.  
A Szeghalmi kirendeltség alárendeltségében a Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság és 
a Szarvasi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság, a Gyomaendrıdi Önkormányzati Tőzoltóság, 
valamint a Gyomaendrıd Katasztrófavédelmi Iroda mőködik.  
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe 20 településre terjed ki, 
köztük Dévaványa település.  
A szeghalmi kirendeltség állományához 112 fı tartozik, amelybıl 98 fı beavatkozó állomány.  
A tőzoltóparancsnok elmondja, hogy veszélyhelyzetben a településen a helyi 
katasztrófavédelmi tevékenység irányítását helyszínre érkezésétıl a hivatásos 
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katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetıje által kijelölt személy – Kovács Krisztián 
alezredes – átveszi a polgármestertıl. 
A települések veszélyeztetettségi besorolása megtörtént, Dévaványa a 2-es számú 
katasztrófavédelmi besorolásban van.  
A tőzoltóparancsnok szól a fıbb feladataikról, amely a tájékoztatóban részletesen 
megfogalmazásra került.  
Röviden szól a polgárvédelmi kötelezettségrıl.  
Ismerteti a települések közbiztonsági referensinek feladatait, amely a tájékoztatóban 
részletesen bemutatásra került.  
Elmondja, hogy a Szeghalmi Tőzoltóság 12 településen van jelen köztük Dévaványa is, kb. 
44.000 ember tőzbiztonságára vigyáznak.  
2011. évben 360 vonulásuk volt, amelynek száma a térséghez viszonyítva magas, amelyben 
voltak mőszaki mentések is. Mőszaki mentés pl. a darázsirtás, árokba csúszott kocsik 
mentése, fakidılések. Elmondja, hogy a mőszaki mentések száma évrıl-évre emelkedik, míg 
a tőzesetek száma csökken. 
A tőzoltóparancsnok a gépjármőparkjukról szól.  
Elmondja, hogy az állományuk átlagéletkora 32 év, ennek köszönhetıen jó fizikai állapotban 
vannak.  
Említést tesz a sportfoglalkozásokról, kiképzésekrıl.  
Ismerteti a jelenlévıkkel a napi programjukat. 
A tőzoltóparancsnok szól a bírságokról.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket a leírtakon túl.  
A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Túri János tőzoltó ırnagynak az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy a tájékoztatót az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és 
Ügyrendi Bizottság ülésén véleményezte. 
Megadja a szót a bizottság elnöke részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – megköszöni a tőzoltóparancsnoknak a színvonalas tájékoztatót.  
Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Az ülésen a felvetésekre Lengyel László mőszaki ügyintézı reagált.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy Dévaványa a Gyomai járáshoz fog tartozni. Kérdése, hogy 
továbbra is Szeghalomhoz fog tartozni ezen a területen Dévaványa, vagy itt is lesz módosítás? 
A bizottság elnökének kérdése, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy Dévaványán 
önkéntes tőzoltó egyesület létesüljön? 
Kérdése, lehetıség lenne-e arra vonatkozóan, hogy a középiskolában, illetve az általános 
iskolában egészségüggyel kapcsolatos tanfolyam induljon a diákok és a pedagógusok részére? 
A bizottság elnökének javaslata, hogy Dévaványai Hírlapon keresztül a lakosokat 
tájékoztassák a lakosságot érintı témákról.  
Örömmel vették, hogy az elmúlt idıszakban több városi rendezvényen is jelen voltak, 
színvonalas bemutatókat tartottak. Szívesen vennék, ha a városnapi programokon is jelen 
lennének.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a bizottság elnöke. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Túri János tőzoltóparancsnok részére, hogy az elhangzottakra reagáljon.  
Túri János tőzoltó ırnagy, a Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 
tőzoltóparancsnoka – a képviselı elsı felvetésére elmondja, amely azzal kapcsolatos, hogy a 
gyomaendrıdi járás mennyiben befolyásolja a szeghalmi tőzoltóság illetékességi területét. 
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Elmondja, hogy a 25 perces lefedettséget mindenképpen szeretnék tartani, emiatt kihelyezett 
polgárvédelmi ırsök fognak lenni. Mezıberényben és Sarkadon biztos, hogy lesz kihelyezett 
ırs, ahol lesz fecskendı akár egy rajjal, vagy fél rajjal. Elmondja, hogy egy raj 6 fıbıl áll, fél 
raj pedig 4 fıbıl.  
Az ırnagy elmondja, hogy az önkéntes tőzoltóság megalakítása érdekében az illetékesekhez 
kérvényt kell benyújtani a polgármesternek. Biztosítani kell az ügyeleti helyiséget, alkalmas 
helynek kell lenni a fecskendı elhelyezéséhez, telefon biztosítása szükséges. Az igazgatójuk a 
kezdeményezést támogatni fogja.  
Elmondja, hogy gépjármőveik 110-115 km-es sebességet tudnak elérni, így 15-17 perc alatt 
Dévaványára érnek.  
Nagy segítség számunka az önkéntes tőzoltók jelenléte pl. kiérkezésükig elzárják a gázcsapot, 
kikapcsolják a villanyt, ami elınyt jelent. Az ötletet támogatni tudja.  
A képviselı kérdésére elmondja, amely az egészségügyi tanfolyamok indításával kapcsolatos, 
hogy ez a mentısök, valamint az egészségügyben dolgozók feladata. 
A bemutatókat szívesen vállalják különbözı rendezvényeken, ez ügyben egyeztetésre van 
szükség. Kötelezı számukra, hogy azokon a településeken, amelyek illetékességi területekhez 
tartozik bemutatókat tartsanak, de ehhez szükséges az önkormányzat írásos megkeresése.  
Feladatok a mőszaki és tőzesetekre való felkészülés.  
A tőzoltó ırnagy említést tesz arról, a 2011-es évben Dévaványán 8 tőzesetnél és 3 mőszaki 
mentésnél vettek részt, az eseteket részletesen ismerteti.  
Ígéri, hogy továbbra is a legjobb tudásuk szerint fognak dolgozni.  
Köszöni a figyelmet röviden ennyiben kívánt reagálni a képviselı felvetéseire.  
Pap Tibor polgármester megköszöni a tőzoltóparancsnoknak az elmondottakat.  
Elmondja, hogy eddig a szeghalmi tőzoltó-parancsnokságtól a gyorsaságot, a precízséget 
tapasztalták.  Említést tesz a Dévaványán végig vonuló vihar által okozott károk 
helyreállításában nyújtott segítségrıl, amit ezúton is megköszön. 
Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság tevékenységérıl szóló 
tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 141/2012.(V.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szeghalmi Hivatásos 
Tőzoltóparancsnokság tevékenységérıl szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul 
veszi.  
 
A képviselı-testület megköszöni a Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 
vezetıjének és dolgozóinak a végzett munkát.  

 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(A Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság tevékenységérıl szóló tájékoztató a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy idıközben a Magyar Labdarúgó Szövetségtıl İze 
Tibor kereste, aki tájékoztatta arról, hogy nagy megtiszteltetés érte Dévaványát, mivel az 
UEFA Ugrai Csilla labdarúgó edzınek 3 európai díjázás közül egyet adományozott, egy 
norvég és egy dán labdarúgó edzı mellett. Ezúton gratulálnak Ugrai Csillának a díjhoz.  
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – az ülés elején említést tett arról, hogy van olyan bejelentést, amely 
a döntéshozatalt követıen még a mai napon intézkedést igényel. 
Elmondja, hogy ezen bejelentés a szúnyoggyérítésre vonatkozó ajánlatok elbírálásával 
kapcsolatos.  
A polgármester elmondja, hogy a bejelentést Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı készítette, 
megadja a szót részére.  
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy az Önkormányzat a Körös-völgyi 
Települések Regionális Szervezetén belül megvalósuló szúnyoggyérítési programban 2002. 
év óta vesz részt tagi minıségben. 
A társulás szervezete 2011. november 23-án tartott közgyőlésén a többségi döntés 
figyelembevételével a településenként történı meghívásos beszerzési eljárást támogatta a 
2012. évi gyérítésekre vonatkozóan. 
A társulás a beszerzési eljárás lebonyolítására Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalát 
javasolta megbízni, amely szervezet megfelelı tapasztalatokkal rendelkezik ezen a 
szakterületen. A társulási döntést követıen az érintett települések megbízási szerzıdést 
kötöttek az ajánlatkérési eljárás lebonyolítására.  
A Gyomaendrıdi Polgármesteri Hivatal 5 vállalkozástól kért ajánlatot, amely az 
elıterjesztésben részletesen fel van sorolva.  
Az ajánlat beadásának határidejéig 2012. május 4-ig a Bíráló Bizottság értékelése szerint 2 db 
ajánlat érkezett, amelyek a következık: 

1. CORAX-BIONER Zrt. 1117 Budapest Hunyadi J. u. 9. 
2. SZEMP Air Légiszolgáltató Kft. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 43. mf.5.  - 

RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba Gyóni G. 
u. 11. I./10.- Konzorcium 

A CORAX BIONER Zrt. által benyújtott ajánlat sem formai, sem a tartalmi 
követelményeknek nem felelt meg. 
A bírálóbizottság javaslata alapján érvényesnek tekintett ajánlat: 
Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Kft Konzorcium 
Székhelye: 6724, Szeged, Kossuth L. sgt. 43. mf.5. – 5600. Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. 

I./10. 
Ajánlati ár:  

Tárgy Ár (Ft/Alkalom) 
Légi Kémiai kezelés   1.200,- Ft+27 % ÁFA=1.524,- Ft 
Földi Kémiai kezelés  1.000,- Ft+27 % ÁFA=1.270,- Ft 
Földi Biológiai kezelés  1.560,- Ft+27 % ÁFA=1.981,- Ft 

 
Az ügyintézı elmondja, hogy az elızı évi szúnyoggyérítést a Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop 
Konzorcium végezte, ez évi egységnyi ajánlata az ÁFA változás (2 %) növekedésének 
értékével tér el. 
A beavatkozások számát az idıjárás nagyban befolyásolhatja - esıs meleg idıszakban a 
szúnyogok elszaporodásával lehet számítani -, így a szükséges kezelések számát 3-5 



 12 

alkalommal lehet figyelembe venni. A tavalyi év ily módon kedvezınek tekinthetı, mivel 
három kezelés vált szükségessé. 
A kezelések számát a szúnyoggyérítési szakértı véleménye, továbbá a rendelkezésre álló 
források figyelembevételével a polgármester jogosult megállapítani. 
A kezelési díjakat ismerteti, amelyek az elıterjesztésben szintén részletesen bemutatásra 
kerültek.  
Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében a 2012. évi szakfeladaton az erre a célra 
elkülönített összeg bruttó 2.413.000,- Ft. 
A szúnyoggyérítési kezelések legalább 3 alkalommal történı megvalósításához kb. 300.000,-
Ft pótelıirányzat szükséges. 
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a 300.000,- Ft pótelıirányzat biztosítását.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Szemp-Air Kft. ajánlatát, valamint egyetért azzal, hogy a feladat elvégzéséhez 
300.000,- Ft pótelıirányzatot biztosítsanak és bízzák meg a polgármestert a vállalkozási 
szerzıdés aláírásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

Határozat: 
142/2012.(V.31.)Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyertes ajánlattevıként a 
Szemp-Air Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43. mf. 5.) - RSZ-Coop 
Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 11. I. 10.) Konzorcium 
szúnyoggyérítési ajánlatát fogadja el, és vele kíván szerzıdést kötni. 
 
A Képviselı-testület a szúnyoggyérítés elvégzéséhez az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános elıirányzata terhére 300.000,- Ft  pótelıirányzatot 
biztosít.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére és a vállalkozási 
szerzıdés aláírására.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 
Határidı:  azonnal 
Melléklet:  1 db Vállalkozási Szerzıdés 

 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
családsegítıi-gyermekjóléti, valamint a védınıi feladatellátásról, a társulásban végzett 
feladatok értékelésérıl, átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
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ellátásáról, a szakmai munka eredményességérıl, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. 
alapján készült beszámolók megvitatása.  
A polgármester megadja a szót Takácsné Papp Éva részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli 
kiegészítése van, akkor azt tegye meg.   
Takácsné Papp Éva a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység vezetıje – 
köszönti a képviselı-testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülı 
kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
beszámolót ülésén véleményezte. 
Megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen 
elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – köszönti az ülésen 
megjelenteket.  
Elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót részletesen megtárgyalta, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a nehéz helyzetben élı családoknál felszerelésre 
kerültek, és a továbbiakban is folyamatosan kerülnek felszerelésre az elıre fizetıs mérık. 
Célszerő volna, ha lenne lehetıség ezen mérıkhöz szükséges kártyák feltöltésére a 
településen, mivel a környéken Kisújszálláson, vagy Szeghalmon van erre lehetıség.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Takácsné Papp Éva részére.  
Takácsné Papp Éva a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység vezetıje – 
tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az E-on Zrt., valamint a gázszolgáltató képviselıjével is 
egyeztetett ez ügyben. Elmondták, hogy annak a félnek kell megkeresni a szolgáltatatót, 
akinél a terminál el van helyezve. Dévaványán két helyen van erre a célra alkalmas terminál, a 
MOL kútnál, valamint az Árpád úton lévı úgynevezett 100 forintos boltban. Az 
üzemeltetıkkel szintén felvette a kapcsolatot, a MOL esetében hajlandóságot lát ez ügyben, 
tájékoztatták, hogy magasabb szinten folynak errıl tárgyalások. Jelezni fogja a vezetıi felé, 
hogy ilyen jellegő igény lenne a lakosok részérıl. A kereskedelmi egységet egy közvetlen 
üzemeltetı mőködteti, akinek egyeztetni szükséges az üzletlánc területi képviselıjével. Az 
intézményegység vezetı megkeresett egy több funkciós kereskedelmi egységet is, akinek 
vezetıje nem zárkózik el ettıl a feladattól.  
Arra van lehetıség, hogy az önkormányzat legyen a megkeresı fél a szolgáltatók felé.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – megköszöni Takácsné 
Papp Évának a tájékoztatást.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
feladatellátásával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 
Megállapítja, hogy ezzel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nincs.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával kapcsolatos 
beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót. 
A polgármester megköszöni a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak a 
munkáját.  
 
A polgármester rátér a védınıi feladatellátásról szóló beszámoló megtárgyalására.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen a beszámolóval kapcsolatban nem volt felvetés.  
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Megkérdezi Szalai Ildikó védınıt, valamint Boda Ferencné iskolavédınıt, hogy az írásos 
anyagot szóban kívánják-e kiegészíteni? 
Szalai Ildikó védını – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs, a kérdésekre szívesen 
választ ad. 
Boda Ferencné iskolavédını – elmondja, a leírtakhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság a védınıi beszámolókat is megtárgyalta ülésén, amelyet egyhangúlag elfogadásra 
javasolnak a testület felé. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a tanácsadó épület állapotával kapcsolatban vannak 
problémák, ami az elmúlt évben is felvetıdött. Megemlíti, hogy rosszak az ereszcsatornák, az 
ablakok nem jól záródnak, a főnyíráson kívül szinte semmi nem történik. Az ülésen Demeter 
doktornı javasolta, hogy a tanácsadó épület udvarán helyezzenek el néhány padot annak 
érdekében, hogy a kismamák jó idı esetén ott is várakozhassanak.  
A bizottság elnöke elmondja még, hogy a nıgyógyászati szakrendelésen 1.284 esetben 
jelentek meg hölgyek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az elmondottakat.   
A polgármester elmondja, hogy az Országos Tisztifıorvosi Hivatal a mai napig sem hagyta 
jóvá a kérésüket, de el sem utasította a nıgyógyászati szakrendelés mőködésével 
kapcsolatban.  
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a karbantartási 
munkákra költségvetési elıirányzat szerepel, már végeztek munkálatokat a tanácsadónál.  
A polgármester kérdése, hogy a vérvétel, valamint a nıgyógyászati szakrendelés zavartalanul 
folyik-e az áthelyezés kapcsán? 
Szalai Ildikó védını – elmondja, hogy zavartalanul folyik a vérvételezés, valamint a 
nıgyógyászati szakrendelés is. A lakosok hozzászoktak ahhoz, hogy új helyre kell menni a 
rendelésre. Az átalakítás miatt tágasabb lett a betegváró, a nık és a férfiak részére külön 
mosdó lett kialakítva, ami pozitív változás.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szalai Ildikónak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy a védınıi feladatellátással kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester a védınıi feladatellátással kapcsolatos téma tárgyalását lezárja.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a védınıi feladatellátásról szóló beszámolókat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolókat.  
 
A polgármester rátér a napirend következı részére, amely a gyámhivatal tevékenységérıl és a 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolók megvitatása.   
A polgármester megadja a szót Valánszki Róbert részére, ha az írásos beszámolót szóban 
kívánja kiegészíteni, akkor azt tegye meg.          
Valánszki Róbert  aljegyzı, gyámhivatal vezetı – kiegészítést az írásos beszámolóhoz nem 
kíván tenni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Czudor Márta gyámhatósági ügyintézı részére, ha 
az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést kíván főzni, akkor azt tegye meg.  
Czudor Márta gyámhatósági ügyintézı – elmondja, hogy a beszámolóhoz kiegészítést nem 
kíván főzni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság hosszasan tárgyalta a beszámolókat, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak a 
testület felé. Az ülésen elhangzott, hogy néhány gyermek késın van kiemelve abból a 
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környezetbıl, amely nem megfelelı számára. Az ülésen elhangzott az is, hogy a lakosoknak 
talán nagyobb odafigyeléssel kellene lenni a szomszédaik iránt és jelzéssel élni a gyámhivatal 
felé.  
A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tárgyalása során elhangzott, hogy jó 
lenne, visszaállítani a Gyermekláncfő Alapítvány mőködését, ami a családból kiemelt 
gyermekek elhelyezésében segítséget jelentene. Elhangzott az is, hogy az ezzel kapcsolatos 
megoldások folyamatban vannak. 
Pap Tibor polgármester – a bizottság elnöke elmondta, hogy nagyon fontos a jelzırendszer 
mőködtetése nemcsak a gyermekvédelmi intézmények, rendırség, a családsegítı, hanem a 
szomszéd hatása is fontos lenne. 
A polgármester a mai ülésen szólt már arról, hogy megszületett a Társulásnál a döntés, 
módosult az SZMSZ, illetve a program is el lett fogadva. Füzesgyarmaton a társulási 
intézmény keretében ez a probléma megoldódik. Az Alapítvány mőködésének helyt adó 
intézmény lépett vissza.  
A polgármester megadja a szót Tóth Julianna részére.  
Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézmény 
igazgatója – elmondja, hogy az Alapítvány megszüntette a tevékenységét, ezért lépniük 
kellett. Elmondja, hogy Füzesgyarmaton van két helyettes szülı, aki 5 gyermeket tud vállalni. 
Vállalta a Társulás, hogy ezt a feladatot ellátja. Mőködési engedély Füzesgyarmat és 
Kertészsziget tekintetében van, ezért kérték a társulási ülést, hogy járuljanak ahhoz, hogy 
kibıvítsék az ellátási területüket a Szeghalom Kistérségre. A mőködési engedélyt, valamint a 
szakmai programot elküldték az illetékes hatóság felé, ez idáig még visszajelzést nem kaptak. 
A feladat így meg lesz oldva, eddig ilyen jellegő igény nem merült fel. A bizottsági ülésen 
felmerült ezen feladat költsége. Az intézmény igazgatója elmondja, hogy erre a feladatra 
állami normatíva hívható le, a helyettes szülı fizetést fog kapni érte, a család pedig a 
jövedelmének a 20 %-át fogja fizetni az ellátásért. Elmondja, hogy 2008. óta egy gyermek 
sem volt a rendszerükben.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Tóth Juliannának az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend ezen részével kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a gyámhivatal tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolókat kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolókat elfogadja.  
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 ülésén a tájékoztatókat megtárgyalta, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
 
A polgármester javasolja, hogy a napirendet zárják le. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Ismételten szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki a családsegítıi-gyermekjóléti, a védınıi feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok 
értékelésérıl, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 
eredményességérıl szóló beszámolókat elfogadja kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
 143/2012.(V.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a családsegítıi-gyermekjóléti, 
a védınıi feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok értékelésérıl, a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 
eredményességérıl szóló beszámolókat elfogadja. 
  
A gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért 
elismerését fejezi ki. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az értékeléseket a megyei 
gyámhivatal részére küldje meg.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  azonnal  

 
(A napirendhez kapcsolódó 4 db beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a közrend-
közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató megvitatása.  
A polgármester köszönti Oltyán Sándor rendır alezredest, kapitányságvezetıt, valamint 
Szlovák Zsolt rendır fıhadnagyot, ırsparancsnokot.  
A polgármester elmondja, hogy az Oktatási-, Közmővelıdési, Sport- és Ügyrendi Bizottság 
ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, ahol jelen volt Szlovák Zsolt ırsparancsnok is.  
A polgármester megkérdezi az alezredest, valamint a fıhadnagyot, hogy az írásos anyaghoz 
szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni? 
A polgármester elsıként megadja a szót Szlovák Zsolt rendır fıhadnagy részére. 
Szlovák Zsolt rendır fıhadnagy, ırsparancsnok – üdvözli az ülésen jelenlévıket.  
A bizottsági ülésen a felmerült kérdésekre a válaszokat megadta.  
A motorosokkal kapcsolatos probléma az ülésen most is felmerült, mint minden évben.  
Szó volt a propagandaanyagok, tájékoztató anyagok megküldésérıl, amelyet természetesen 
küldeni fognak, mint eddig is tették.  
Felmerült a közlekedési jelzıtáblák kihelyezésének szükségessége. Az ırparancsnok 
elmondja, hogy június hónapban kerül sor a területi bejárásra, az ott megállapítottakat 
összegezni fogják és megküldik az illetékes hatóság felé. 
Az írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, várja a kérdéseket. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szovák Zsolt ırsparancsnoknak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Oltyán Sándor rendır alezredes részére. 
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – köszönti az ülés valamennyi 
résztvevıjét.  
A kapitányságvezetı röviden szól az elmúlt évben történt fontosabb eseményekrıl, az 
elvárásokról, amelyeknek maradéktalanul eleget tettek.  
Az alezredes elmondja, hogy a Dévaványai Rendırırs rendszeresített létszáma 9 fı, 
megoszlás szerint 1 fı ırsparancsnok, 8 fı közrendvédelmi beosztott, melybıl 4 fı körzeti 
megbízott, 2 fı járırvezetı, 2 fı pedig járır.   
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Az ırsparancsnoki beosztást Szlovák Zsolt r. fıhadnagy látta el a 2011-es évben. 
A közrendvédelmi állomány a 2011-es évben teljes létszámmal, azaz 8 fıvel végezte el a 
meghatározott feladatokat.    
A közterületre vezényelt állomány óraszáma a létszámfeltöltöttség arányában nıtt, így több 
szolgálati idıt töltöttek a közterületen. 
Elmondja, hogy a környezı településekrıl egyre többen jelentkeznek rendıriskolába, így a 
létszámprobléma megoldott.  
Elmondja, hogy a nyomozás eredménye szintén a korábbi évekhez hasonló. 
Az elmúlt évben több alkalommal volt ellenırzés a dévaványai rendırırsön, ahol 
hiányosságot nem tártak fel.  
A rendezvények biztosítása a törvényi elıírásoknak megfelelıen történt.  
A helyi polgárır egyesülettel tartott kapcsolat folyamatos és zökkenımentes. Az egyesülettel 
az elmúlt évre újrakötötték az együttmőködési megállapodást a jogszabályi változások miatt.  
A szól a határrendészeti szolgálat ellátásáról, amelybıl Dévaványa környékére is jutott.  
A motorosokkal kapcsolatos probléma minden évben felvetıdik. A trafipax két hetente van a 
körzetben és Gyomaendrıddel osztják meg, ami véleménye szerint elegendı.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Oltyán Sándor rendır alezredesnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az ülésen 
elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Az ülésen történt felvetésekre az ırsparancsnok reagált.  
Az ülésen szó volt arról, hogy a fıtéren lévı fák egy részét kitörték, ami általában hétvégén 
történt. Jó lenne ez ügyben is vizsgálatot folytatni.  
Elhangzott, hogy késı este, illetve az éjszakai órákban sok 14 év alatti fiatallal lehet 
találkozni. Elsısorban a szülık figyelmét hívja fel, hogy gyermekeik különbözı veszélyeknek 
vannak kitéve a késıi idıpontokban. E tekintetben szigorúbb ellenırzésekre van szükség. 
A rendırök munkáját megköszöni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az 1. számú mellékletben bemutatásra került a dévaványai 
rendırırs területén ismertté vált bőncselekmények megoszlása.  
Örömmel látja, hogy a 2011-es évben a lopások száma csökkent a 2010-es évhez képest. 
Kérdése, hogy mi lehet ennek az oka? 
Nem lát arra vonatkozóan adatot, hogy hány lopás, vagy betörés lett felderítve.  
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – elmondja, hogy a késı esti, éjszakai 
idıszakokban visszatérı ellenırzéseket hajtanak végre pedagógusokkal, hivatali dolgozókkal 
közösen. A közterületeket, illetve a szórakozóhelyeket ellenırzik.  
A nyár folyamán egy általános ellenırzésre sort fognak keríteni, ısztıl pedig visszatérı 
ellenırzéseket tartanak.  
Elmondja, hogy minimálisan nıtt a bőncselekmények száma. Elmondja, hogy az ügyészi 
beavatkozás szerint egy mozzanatos bőncselekményt 8-10 esetnek kell regisztrálni. Példaként 
említi, ha valakinek ellopják a pénztárcáját az egy egymozzanatos cselekmény, ahány 
okmányt, okiratot lopnak el a pénztárcával az annyi bőncselekményként kell regisztrálni a 
rendszerbe.  
A dévaványai rendırırs a tavalyi bőncselekmények felderítésével kapcsolatban szép munkát 
végezett.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni az alezredesnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a felderítési mutató 71 %-os, ami jónak 
mondható.  
A járások létrehozásával kapcsolatosan kérdése, hogy Gyomaendrıdön létrejön-e a járási 
kapitányság? Milyen változások várhatók e tekintetben? 
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – a képviselı által elmondottakra nem 
tud választ adni, mivel még a járások sem jöttek létre.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére. 
Kiss Károly képviselı – röviden szól arról, hogy a Nagycsaládosok Egyesülete KRESZ 
versenyt rendezett, valamint arról is, hogy a polgárırök a tavasz folyamán kerékpár-
világításokat adtak át azon kerékpárosok számára, akiknek nem volt ilyen felszerelésük.  
Pap Tibor polgármester – a bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a rendırség informatikai 
eszközeinek fejlesztése célszerő lenne.  
Az önkormányzatnak nincs lehetısége a segítségnyújtásra, de a Dévaványa Felemelkedéséért 
Alapítványon keresztül a segítségnyújtás elképzelhetı lenne, de nincs tudomásuk arról, hogy 
ez a rendırség elfogadhatja-e az alapítványi segítséget.  
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – elmondja, hogy a jelenlegi szabályozás 
szerint csak önkormányzatoktól fogadhatnak el segítséget, e tekintetben is szigorú szabályokat 
kell betartani.  
Röviden szól arról, hogy az illetékességi területükhöz tartozó polgárırszervezetekkel  
munkamegbeszélést tartottak, említést tesz az ott elhangzottakról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az alezredesnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 
A napirend tárgyalását lezárja.  
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki elfogadja a közrend-közbiztonság helyzetérıl szóló rendırségi tájékoztatót kéri, az 
kézelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 144/2012.(V.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közrend-közbiztonság 
helyzetérıl szóló rendırségi tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 
A képviselı-testület megköszöni a Szarvasi Rendırkapitányság és a helyi rendırırs 
vezetıjének és dolgozóinak a végzett munkát.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
 
(A közrend-közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy idıközben megérkezett a képviselı-testületi ülésre 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje. Mivel a Kft. képviselıje vidékrıl 
érkezett, ezért javasolja, hogy a polikristályos napelem-rendszer telepítésével kapcsolatos 
bejelentést tárgyalják meg. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
 Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a PHLEGON CONSULT Kft. azzal a 
kéréssel kereste meg önkormányzatot, hogy saját beruházásában létesítendı 0,5 MW-os 
napelem-rendszer telepítéséhez szeretne önkormányzati ingatlant megvásárolni. 
Rácz Sándor projektmenedzser az elmúlt héten járt a hivatalban, amikor is megtekintette a 
szóba jöhetı ingatlanokat. Elmondja, hogy az északi iparterületen elhelyezkedı téglagyár 
nyugati telekhatárához csatlakozó 01631/25 hrsz-ú önkormányzati ingatlant látnák a 
legalkalmasabbnak erre a célra. A mai nap délelıtt e-mailen megkapták a projektbemutatót és 
összefoglalót, amelyet elıterjesztéshez mellékelt. A projektbemutató szerint két ütemben 
telepítenének egyenként 500 kW-os polikristályos napelem-rendszereket. Az ütemezés szerint 
2013.12.31-ei lejárati határidıvel opcionális vételi szerzıdést kívánnak kötni az 
önkormányzattal. Az elıtervezéshez, az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez, 
valamint a pályázat beadásához tulajdonosi hozzájárulást igényelnek. A pályázat pozitív 
elbírálása és a támogatási szerzıdés megkötését követıen kívánják a teljes területet 
megvásárolni. 
Elmondja még, ha elkészül az elsı ütem, ugyanerre a területre szeretnének még egy 
ugyanekkora teljesítményő rendszert építeni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 
01631/25 hrsz-ú gyep, legelı mővelési ágú 19775 m2 területő ingatlanát ingatlanforgalmi 
értékbecslést követıen értékesítésre jelölje ki pályázat/versenytárgyalás útján napelemes 
rendszerek telepítése céljából. 
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy a szóban forgó területnek dévaványai bérlıje van. 
Felvetıdött az is, hogy mennyire ragaszkodnak ehhez a területhez a megvalósítás 
szempontjából.  
A bizottság a szándékot támogatja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje 
részére. 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – az említett területhez nem 
ragaszkodnak. Kérték, hogy ajánljanak számukra területet, hiszen ık nem ismerik a 
viszonyokat.  
A terület kiválasztásakor fontos szempont számukra, hogy hol lehet felcsatlakoztatni az 
erımővet a 20 kV-os hálózatra. Fontos még az elhelyezkedésnél az is, hogy a telekhatárnál 
magas fák ne húzódjanak.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy ezen beruházással munkahelyek teremtıdnek-e? 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – a bizottság elnökének kérdésére 
elmondja, hogy állandó jelleggel munkaerıt nem tudnak foglalkoztatni.  
A létesítéskor ideiglenes jelleggel kb. 10-20 fıt tudnak foglalkoztatni, a késıbbiekben pedig 
állandó jelleggel 1 fıt ırzés-védés, valamint terület rendezési feladatok ellátása céljából.  
Sajnos ez nem egy olyan beruházás, amely munkahelyeket teremt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy a megtermelt villamos energiát az E.on áramszolgáltató átvenné-e? 
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Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – elmondja, hogy Kft-jük megépíti 
az erımővet, a különbözı engedélyezési folyamatokat végig viszik, majd ezt követıen a 
Magyar Energia Hivatallal kötnek egy szerzıdést, amelynek keretében táplálják be a 
megtermelt áramot a rendszerbe. A megtermelt energiát nem az E.on venné át, hanem a 
Magyar Energia Hivatal és ı osztaná szét az áramszolgáltatók között.  
Az E.on a területileg illetékes elosztó, ezért ha nem járul hozzá a csatlakozáshoz, abban az 
esetben nem tudják megépíteni a rendszert. Az E.on elıírhat mőszaki paramétereket, 
szabványokat, amelyek mentén kell a rendszert megvalósítaniuk. 
 dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – köszöni a felvetésére adott választ.  
Következı kérdése, hogy a lakosok felé milyen kedvezményt jelentkezhet a beruházás 
megvalósítása kapcsán? 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – elmondja, hogy nem közvetlenül 
ık értékesítenek a lakosság felé. Energia kereskedı céget kellene alapítaniuk ahhoz, hogy a 
lakosság felé értékesíteni tudják a villamos energiát, amelyhez külön jogszabályi feltételeknek 
kellene megfelelni, amely jogszabályi kötöttséget nem tudják felvállalni.  
Pap Tibor polgármester – kérdése, hogy a földterületen juhok lehet-e legeltetni? 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – elmondja, hogy a juhok 
legeltetésének akadályát nem látja.  
Kiss Károly képviselı – kérdése, hogy van-e már olyan település ahol referenciával 
rendelkeznek?  
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – elmondja, hogy ebben a 
méretben, amit Dévaványán terveznek megvalósítani nincs referenciájuk. Az országban egy 
ilyen beruházás van Újszilváson, amely önkormányzati beruházásként valósult meg.  
Elmondja, hogy van egy elnyert pályázatuk Kistelek vonatkozásában. Az önkormányzattal 
kötöttek egy opciós szerzıdést, megpályázták a területet, majd a pályázat sikeres elbírálását 
követıen megvették a területet az önkormányzattól. Jelenleg a beszállítók kiválasztása van 
folyamatban.  
A jelenlévıknek bemutat egy prospektust, amelyben kisebb rendszerek vannak a 
megvalósításra tervezettıl, ezek már elkészültek, de vannak újabb rendszereik is.  
Rendszereik vannak vállalkozásoknál, valamint magánházaknál.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy intézmények tekintetében is gondolkodtak, de 
abban az esetben már az önkormányzat lenne a pályázó.  
Említést tett a Kft. képviselıje a mórahalmi beruházásról és tudomása szerint Kisteleken is 
lesz.  
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – elmondja, hogy a mórahalmi 
beruházást az önkormányzat szeretné megvalósítani, ez esetben az elıkészítésben tudnak 
segítséget nyújtani.   
Pap Tibor polgármester – kérdése, hogy mekkora a beruházás volumene? 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – a polgármester kérdésére 
elmondja, hogy a jelenlegi árak mellett a beruházás kb. nettó 350-400 millió forintba kerül.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy miért éppen Dévaványára esett a választásuk? 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – elmondja, hogy a kollegája 
békési, aki jól ismeri a környéket. Elmondja még, hogy olyan területeket keresnek, amelyek 
beletartoznak a 47 leghátrányosabb helyzető kistérségekbe. Elmondja, hogy a 10 %-os 
mértékő támogatás is sokat jelent számukra egy ilyen jellegő beruházásnál. Elmondja, hogy 
Móraholom és Kistelek is ilyen besorolásba tartozik.  
Röviden szól a kisteleki beruházásról.  



 21 

Jelenleg az önkormányzattal egy opciós szerzıdést szeretnének kötni, hogy sikeres pályázat 
esetén a beruházást meg tudják valósítani.  
Tyukodon is tárgyalnak egy ilyen beruházásról, ahol egy konzervgyár van. A feszültség 
ingadozás nagy, a konzervgyári fogyasztás megterheli a hálózatot.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ugyanez Dévaványa részérıl is elı áll, az 
alállomástól nagy a távolság.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy a feszültségingadozás kimaradhat.    
Pap Tibor polgármester – ez besegíthetne az egyenletesebb áramellátásba.  
Feke László mőszaki irodavezetı – kérdése, ha Mórahalom önkormányzata saját 
beruházásban elkészít egy ilyen rendszert ı is eladja az Energia Hivatalnak az áramot? 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – elmondja, hogy jelenlegi 
tudomása szerint a villamos energiát értékesíti.  
Feke László mőszaki irodavezetı – röviden szól az elérhetı megtakarításról.  
Meglátása, hogy a beruházás kockázata a vállalkozó cégé.  
Véleménye szerint támogatandó az elképzelés.  
Séllei Zsigmond képviselı – elhangzott, hogy haszon származna az iparőzési adóból. 
Elmondja azt is, mivel a hálózat végén helyezkednek el a feszültség ingadozás egyre jobban 
érinti az ingatlanokat, sok esetben tönkre mennek az elektronikai eszközök. Elmondja, mivel a 
betáplálás a hálózat végén lesz – nem a végén lesznek a hálózatnak – megszőnnek a feszültség 
kimaradások, pillanatnyi áramkimaradások, amelyek eddig jelentkeztek, természetesen, ha süt 
a nap.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy mikor kezdıdik el a beruházás és menyi ideig tart? 
Böröcz Balázs a PHLEGON CONSULT Kft. képviselıje – elmondja, minden a pályázati 
kiírástól függ. Bíznak abban, hogy az idei év végére lezáródik a pályázati szakasza ennek a 
projektnek, ami azt jelenti, hogy a jövı év tavaszán el lehet kezdeni a munkálatokat. A 
megvalósítás kb. 3-4 hónapot vesz igénybe.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 01631/25 hrsz-ú gyep, legelı 
mővelési ágú 19.775 m2 területő ingatlana a rendezési terv felülvizsgálata során kerüljön 
bevonásra iparterületté, amelyen a késıbbiekben napelemes rendszer telepítését kívánja 
megvalósítani kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

 

 

Határozat:  
145/2012.(V.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a települési 
rendezési terv felülvizsgálata során az önkormányzat tulajdonában álló 01631/25 
hrsz-ú gyep, legelı mővelési ágú 19.775 m2 területő ingatlan az iparterület körébe 
kerüljön bevonásra, amely területen a késıbbiekben villamos energia termelés 
céljából napelemes rendszer telepítését kívánja megvalósítani.  
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Megbízza a polgármestert, hogy a mőszaki iroda bevonásával a rendezési terv 
ezirányú módosítását hajtsa végre.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi mőködésérıl, a 
feladatellátás tárgyi, személyi feltételeirıl, a társulásban végzett feladatok értékelésérıl szóló 
beszámoló megvitatása. 
A polgármester megkérdezi Tóth Juliannát a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény igazgatóját, hogy az írásos beszámolót szóban kívánja-e 
kiegészíteni? 
Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
igazgatója – az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, úgy gondolja az 
részletes. A kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a beszámolót a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésén véleményezte. Megadja a szót a bizottság elnöke részére, hogy ismertesse az 
ülésen elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – a bizottság 
megköszönte Tóth Juliannának a részletes, mindenre kiterjedı beszámolót.  
A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki elfogadja a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadja a következı határozattal: 

 
Határozat: 

 146/2012.(V.31.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi mőködésérıl, a 
feladatellátás tárgyi, személyi feltételeirıl, a társulásban végzett feladatok 
értékelésérıl szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Az intézmény dolgozóinak a színvonalas munkavégzésükért elismerését fejezi ki. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 
 

(A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Tóth Julianna, mint a Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke tájékoztatni kívánja a jelenlévıket Marton Ildikó 
gyógykezelésével kapcsolatban. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Tóth Julianna a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke – 
elmondja, hogy a rendkívüli képviselı-testületi ülést követıen mozgalmas idıszak 
következett.  
A leírtakat nem kívánja megismételni, azt röviden összefoglalja.  
(A kuratórium elnökének írásos tájékoztatója a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Elmondja, hogy az S.O.S. Alapítvány a támogatási szerzıdés tervezettel kapcsolatban 
felmerült kérdésekre nem adott kielégítı válaszokat.  
Egy családdal sikerült felvinnie a kuratórium elnökének a kapcsolatot, akik kapcsolatban 
voltak az S.O.S Alapítvánnyal, de nem kaptak megfelelı segítséget az alapítványtól, pedig a 
szükséges összeg a rendelkezésre állt. 
A gyermek két ıssejt beültetésen esett át, akinek az állapota javult.  
A kuratórium elnöke felvette a kapcsolatot a bécsi magánklinikával, ahol elmondták, hogy 
milyen vizsgálatokon kell keresztül esnie Marton Ildikónak az ıssejt beültetése elıtt, amirıl 
Ildikót tájékoztatta. Ha a vizsgálati eredmények elkészülnek, akkor azokat el kell küldeni a 
bécsi klinikára. A vizsgálati eredményeket ott értékelik, majd azt követıen lehet utalni a 
kezelés költségét közvetlenül a klinika számlájára, a járulékos költségeket (szállás, étkezés, 
tolmács díja stb.). A kiutazást az alapítványnak kell megszervezni.  
A felmerülı költség várhatóan 11.000 euró lesz. Elmondja, hogy 1-1,5 hónapon belül Ildikó 
kikerülhet a klinikára, ahol néhány napot kell töltenie, saját ıssejt beültetésen fog átesni, amit 
altatásban végeznek. Az utókezelés, a fizikoterápiát Magyarországon fogják végezni. A 
szervezést folytatják tovább, az S.O.S Alapítvánnyal a kapcsolatot megszakították.   
Említést tesz arról, hogy további támogatási igényt is indított el nagyobb cégek felé.  
A kuratórium elnöke elmondja, hogy a rendelkezésre álló pénzbıl, amit nem használnak fel az 
ıssejt beültetés költségeire, azt az utókezelésre lehet fordítani.  
Elmondja, hogy megkereste a Máltai Szeretetszolgálatot is, ahol természetbeni 
segítségnyújtással foglalkoznak, külföldön történı gyógykezelés szervezésével, 
támogatásával nem. 
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – megköszöni Tóth 
Juliannának a munkáját. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a kuratórium elnökének a tájékoztatót, további 
eredményes munkát kíván. 
 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely az országos 
kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, az abból adódó intézményi feladatok 
megtárgyalása. 
Elmondja, hogy az írásos elıterjesztést Szarka Andrea igazgatási irodavezetı és Baloghné 
Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója készítette. 
A polgármester megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni? 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – az elıterjesztésben szereplı diagramokra hívja fel a 
jelenlévık figyelmét, amelyen az eredmények láthatók.  
Elmondja, hogy 2008. évtıl kezdıdıen van kompetencia mérés Magyarországon. 
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A hatodik évfolyam matematikából a 2010-es évhez képest gyengébben teljesített, a 2008., 
2009-es évben a teljesítés szinte azonos. Ugyanez mondható el a szövegértés tekintetében is.  
Az irodavezetı szól a nyolcadik évfolyamosok eredményeirıl.  
Röviden ennyit kívánt kiegészítésképpen elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, a gyengébb eredményhez az is 
hozzájárul, hogy az utóbbi öt évben a sajátos nevelési igényő tanulókat nem külön osztályban, 
hanem a többi tanulóval közösen kell oktatni. Az említett osztályokban a tanulók 20 %-a küzd 
tanulási nehézségekkel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Baloghné Berényi Erzsébetnek a kiegészítést.   
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság ülésén az elıterjesztést részletesen megtárgyalta, a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
A bizottság elnöke röviden szól a mérési eredményekrıl.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban megfogalmazott feladatokkal – amit a polgármester 
felolvas –  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
147/2012.(V.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az országos kompetenciamérések 
eredményeinek ismertetésérıl szóló tájékoztatót és az abból adódó intézményi feladatokat az 
elıterjesztés szerint elfogadja. Megbízza az Általános Mővelıdési Központ igazgatóját, hogy 

1. Az intézmény a 2010/2011. tanévben végzett negyedik évfolyamos készség 
és képességmérés eredményeinek elemzésének figyelembe vételével végezze 
a 2012/2013. tanév tartalmi feladatainak meghatározását. 

2. A 2012/2013. tanévben a hatodik évfolyamos tanulók mindennapi nevelése-
oktatása során törekedni kell arra, hogy azon tanulók teljesítménye, akik a 
negyedikes mérés eredményei alapján, egyes területeken az elıkészítı és 
kezdı szakaszban voltak, minél nagyobb arányban a haladó szakaszba 
kerüljenek iskolai tanulmányaik eredményességének javítása érdekében.  
Ehhez használja fel az intézmény az egyes tanulókra vonatkozó mérési 
eredményeket a tanulók egyéni fejlesztése és az adott tanulócsoport 
mindennapi nevelése-oktatás során. 

3. A 2012/2013. tanévben a hatodik évfolyam mérési eredményei alapján 
történjen a nyolcadikos évfolyamos tanulók mindennapi munkájának 
tervezése.  

 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Mővelıdési Központ igazgatója 
Határidı:  értelem szerint 
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7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza. 
A polgármester elmondja, hogy az elsı bejelentést Balogh Csilla jegyzı terjesztette a testület 
elé, amely az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a 2012. március 
29-i, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat pedig 2012. május 2-i ülésén elfogadta 
a két önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás megkötését. Az együttmőködési 
megállapodás 2012. május 8-án aláírásra került.  
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatában 
rögzíti a megállapodás szerinti mőködési feltételeket, a megállapodás megkötését, 
módosítását követı harminc napon belül.  
A szervezeti és mőködési szabályzat 78. §-ába beépültek a roma nemzetiségi önkormányzatra 
vonatkozó szabályozások a mőködési feltételekre vonatkozóan. A mőködési feltételekre 
vonatkozó részletes szabályokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.  
A szervezeti és mőködési szabályzatban az önkormányzat gazdálkodása és vagyona 
fejezetben a 74. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a 76. §-ban módosításra került az 
államháztartási törvényre való hivatkozás. A szervezeti és mőködési szabályzatban a régi Áht-
re az 1992. évi XXXVIII. törvényre hivatkozás kicserélésre került a 2012. január 1-tıl 
hatályba lévı új Áht-re, a 2011. évi CXV. törvényre. A szervezeti és mőködési szabályzat 30-
32. oldalán található módosítások piros színnel kerültek jelölésre.  
A jegyzı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság ülésén az elıterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását 
egyhangúlag javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelet 
megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

16/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletét 
 

az 
önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési  

szabályzatáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
javaslat.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére, 
hogy ismertesse miért van szükség az önkormányzati rendelet módosítására.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az elıterjesztésben 
részletesen leírta, hogy miért van szükség a rendelet módosítására, azt megismételni nem 
kívánja. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Elmondja, hogy az irodavezetı a bizottsági ülésen részletesen tájékoztatta a jelenlévıket arról, 
hogy miért szükséges a rendelet módosítása.  
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének fı összege 1.609.097.000,- Ft-ról 
1.967.360.000,- Ft-ra módosul.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság ülésén az elıterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását 
egyhangúlag javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, hogy a legnagyobb növekedést az okozta, hogy a 
közfoglalkoztatási program nem volt beépíthetı a költségvetésbe. A mőködési oldalon, bér- és 
járulékai igen jelentıs összeget tesznek ki, aminek hatását át kellett vezetni.   
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati 
rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

17/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletét 
 

az  
Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 

6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés szintén rendeletalkotással 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
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Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy  az államháztartásról 
szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. §-a tartalmazza a költségvetés tartalmi elemeit, a 91. § 
(2) bekezdése pedig azt, hogy a zárszámadási rendelet elıterjesztésekor a Képviselı-testület 
részére tájékoztatásul milyen adattartalmú mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.   
Mind a költségvetéshez, mind a zárszámadáshoz kapcsolódó mérlegek, kimutatások az 
önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal készülhetnek el. Az irodavezetı 
elmondja, hogy a mellékletek, mint egy nyomtatványszerő „üres” adattartalommal jelennek a 
rendeletben. Megjegyzi, hogy a költségvetés már ezzel a tartalommal készült.  
Az elmondottak miatt szükségessé vált a költségvetéshez és zárszámadáshoz kapcsolódó 
kötelezı mellékletek tartalmi meghatározásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság ülésén az elıterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását 
egyhangúlag javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó kötelezı mellékletek tartalmi 
meghatározásáról szóló rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

18/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletét 
 

a költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó kötelezı  
mellékletek tartalmi meghatározásáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Balogh Csilla jegyzı 
terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a képviselı-testület 2012. március 29-i ülésén 
foglalkozott a beruházás ösztönzı támogatások támogatási tervezetének és pályázati 
felhívásának módosításával.  
A képviselı-testület által megvitatott módosítások a támogatási tervezetbe és a pályázati 
felhívásba beépítésre kerültek, amelyet véleményezésre megküldtek a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumon belül mőködı Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére.  
A Támogatásokat Vizsgáló Iroda válaszában leírja, hogy a megküldött módosítások az 
önkormányzat által végrehajthatók, a TVI által 2225/2011/DM/1/01 számon kiadott korábbi 
állásfoglalást nem érintik, az abban foglaltakat továbbra is fenntartják.  
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Ily módon nincs akadálya annak, hogy a képviselı-testület elfogadja a módosított támogatási 
tervezetet és pályázati felhívást mellékleteivel együtt.  
A tervezetet az elfogadását követıen a Dévaványa Honlapján közé fogják tenni, valamint a 
Dévaványai Hírlapban.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén az anyagot megvitatta.  
Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtı és/vagy megtartó 
beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezetet és pályázati felhívást elfogadásra 
javasolja a testület felé. 
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 bizottság ülésén szintén megtárgyalta az elıterjesztést. A 
támogatási tervezetet és pályázati felhívást elfogadásra javasolják a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtı és/vagy 
megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezetet és pályázati felhívást 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
148/2012.(V.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetésében 
elkülönített Vállalkozói alap terhére Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló 
munkahelyteremtı és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó 
támogatási tervezetet és pályázati felhívást elfogadja. 
 
Megbízza a jegyzıt, hogy a pályázati felhívás honlapon való közzétételérıl, illetve a 
Dévaványai Hírlapba történı megjelentetésérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs:  Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  azonnal  

 
 
(A támogatási tervezet és a pályázati felhívás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a civil szervezetek 
támogatásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja  a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletben a civil szervezetek 
mőködési támogatására 5.000.000,- Ft elıirányzatot biztosított a képviselı-testület.  
Az önkormányzathoz 2012. évre 19 támogatási kérelem érkezett a civil szervezetek részérıl. 
A beérkezett kérelmek és az azokat összesítı táblázat az elıterjesztés mellékletét képezik.  
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A kérelmek alapján az igény 6.458.000,- Ft, azzal a megjegyzéssel, hogy ez az összeg nem 
tartalmazza a 17, 18, 19 sorszám alatti kérelmeket, amelyeknél a civil szervezet nem jelelölt 
meg pontos összeget.  
A civil szervezetek életében 2012. január 1. napján jelentıs jogszabályi változások 
következetek be, errıl a képviselı-testület rövid tájékoztatást kapott.  A jövıben minden civil 
szervezet (akár közhasznú, akár nem) köteles a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 
szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet szerint minden év május 31. napjáig letétbe helyezni a 
beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest Pf.: 24.). Csak olyan civil 
szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely beszámolóját letétbe helyezte. Az errıl 
szóló feladóvény hiteles másolatát pótlólag a kérelem mellé csatolni kell. Amennyiben az 
elıterjesztés készítésének idıszakában a beszámolót még nem küldte el, akkor egy 
nyilatkozattal pótolta, hogy 2012. május 31-ig meg fogja küldeni. Az ı esetükben a 
támogatási megállapodás megkötésére azután kerülhet sor, ha kötelezettségét pótolta, egyéb 
esetben a támogatás meghiúsul. A már becsatolt feladóvények és a nyilatkozatok az iktatott 
ügyiratban megtalálhatóak. 
A kérelmek mellett megtalálhatóak a kérelmezık nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelıen. 
Kérem az elıterjesztés megvitatását, a kérelmekrıl való döntésüket.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetınek 
az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén hosszasan tárgyalt arról, hogy mely 
civilszervezet részére mekkora összegő támogatást nyújtsanak.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 
5 millió forintot terveztek. A bizottság ülésén 6.078.000,- Ft összegő támogatás odaítélését 
támogatta.  
Elmondja, hogy a kérelemben szereplı igényeket nagy részét csökkentették.  
A bizottság elnöke ismerteti a jelenlévıkkel a civil szervezetek által benyújtott kérelemben 
szereplı igényt, valamint a bizottsági javaslatot, amelyek a következık: 
 
 

Civil szervezet megnevezése 

Támogatási 
igény 

összege  
(Ft) 

Pénzügyi 
Bizottság 
javaslata 

(Ft) 

Támogatás célja 

Polgárırség Közhasznú Szervezet 400.000,- 370.000,-  Személygépkocsi üzemeltetés, egyenruha vásárlás  

Dévaványai Múzeumbarátok Köre 200.000,- 150.000,-  Múzeumi gyermektábor megrendezése  

Dévaványai Múzeumbarátok Köre 250.000,- 100.000,-  
Kuruc Portya megrendezéséhez, a kulturális mősor,  
valamint a fellépık vendéglátása 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete Dévaványai Helyi 
Szervezete 

100.000,- 50.000,-  
Évi két alkalommal ingyenes ortopédiai szakorvosi 
vizsgálat.  
Jótékonysági ebéd és Karácsonyi csomagok. 

Békés Megyei Nık Egyesülete 
Dévaványai Szervezete 

60.000,- 50.000,-  
Városnapi illetve a Betakarítási Ünnepen való részvétel,  
Kádár Ferenc Népdaléneklési verseny - népdaléneklési  
találkozó 

Tartós Betegségben Élık Dévaványai 
Egyesülete 

100.000,- 50.000,-  
Betakarítási Ünnepen résztvevı tagok megvendégelése,  
karácsonyi ünnepség megrendezése 

Dévaványai Sportegyesület 3.200.000,- 3.200.000,- Egyesület mőködésének fenntartása 
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Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 
Egyesülete 

20.000,- 20.000,-  Karácsonyi ünnepség megrendezése 

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 180.000,- 140.000,-  
Gyermeknap, családi nap, kerékpáros vetélkedı, 
 adventi kézmőves foglalkozás és Mikulás ünnepség  

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 250.000,- 250.000,-  Civil Ház mőködési és fenntartási kiadásai 

Magyar Vöröskereszt 72.000,- 72.000,-  
Véradással kapcsolatos kiadások  
(rendezvényenként 8 000 Ft/fı ráfordítás véradónként, 
 9 rendezvény) 

Dévaványai Vox Humana Kórus 
Egyesülete 

350.000,- 300.000,-  
Dévaványai Kórustalálkozó, továbbá 2 db önálló  
koncert megrendezése 

Dévaványai Kulturális és 
Mővészetoktatási Alapítvány 

150.000,- 100.000,-  XII. Mővészeti Tábor megrendezése 

Dévaványa Kulturális és 
Hagyományörzı Egyesület 

150.000,- 130.000,-  Rendezvények megvalósítása 

Manófalva Oktatási Alapítvány 100.000,- 100.000,-  Rendezvények, környezeti nevelési munka 

Dévaványa Felemelkedéséért 
Közhasznú Alapítvány 

876.000,- 876.000,-  
Rendezvények megvalósítása, helyi civil szervezetek  
segítése, település fejlıdése érdekében kifejtett  
tevékenységek 

İszi Napfény Nyugdíjas Klub 

Nem 
jelöltek meg 
összeget a 

kérelemben 

- Dévaványa, Kisfaludy úti ingatlan közüzemi költsége 

A Moldvai Magyar Oktatásért 
Alapítvány 

Nem 
jelöltek meg 
összeget a 

kérelemben 

60.000,-  
Moldvai magyar fiatalok tovább tanulása magyar  
oktatási tannyelvő középiskolában 

Kapocs-Egyesület 

Nem 
jelöltek meg 
összeget a 

kérelemben 

60.000,-  
Mindenki Mikulása és a Családi csobbanás 
rendezvények  
támogatása 

 Dévaványai Nık Baráti Köre 80.000,-  50.000,-   Programjaik megrendezéséhez 

 
A bizottság elnöke elmondja, hogy a Kisfaludy úton ingatlan közüzemi költségeit az 
önkormányzat támogatja, ahol az İszi Napfény Nyugdíjas Klub mőködik.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy az elhangzottaktól van-e valakinek eltérı javaslata? 
Elmondja a bizottsági ülésen, vita volt a Sportegyesületnek javasolt támogatási összeg 
tekintetében. Az egyesület bérleti díjakat fizet, pályázathoz önerıt kell biztosítania.  
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elhangzott a rendırségi beszámoló kapcsán, hogy 
számítástechnikai eszközök biztosításával jó lenne támogatni a rendırséget a Dévaványa 
Felemelkedéséért Alapítványon keresztül, ezért javasolja, hogy magasabb összegő támogatást 
nyújtsanak az Alapítvány részére.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a rendırség az Alapítványtól nem fogadhat el 
támogatást, csak az önkormányzattól. Megjegyzi, hogy erre a célra van az Alapítványnak 
forrása.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – már több alkalommal említette, hogy a civil szervezeteknek 
sokkal részletesebb beszámolót kellene készíteni a testület felé tevékenységükrıl. Jó lenne, ha 
arról is kapnának tájékoztatást, hogy hány pályázatot nyújtottak be, azokból hányat bíráltak el 
pozitívan, mekkora támogatási összeget kaptak, hány pályázatot utasítottak el. Megjegyzi, 
hogy a támogatási elosztás nem tükrözi az elmondottakat.  
Említést tesz a táborszervezésrıl. A résztvevıknek fizetni kell, hogy a táborban lehessenek. 
Nem látja, hogy hány pályázatot nyújtottak be ilyen célra.  
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A támogatás elosztása nem tükrözi a civilszervezetek munkáját.  
Elmondja, hogy több civilszervezet képviselıje érdeklıdött az után, hogyan fog megvalósulni 
a kettıs könyvelés. Errıl kérne egy rövid tájékoztatást a képviselı.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
részére, hogy reagáljon a képviselı felvetésére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
ülésén errıl tájékoztatta a jelenlévıket. Elmondja, hogy 18 civil szervezet részére küldtek 
levelet, melyben megkérdezték, hogy kérik-e a kettıs könyvvitel vezetését, amely egy új fajta 
támogatás lenne feléjük. A megkeresett 18 civil szervezetbıl 9 szervezet jelzett vissza, 1 
szervezet nem kéri a könyvvezetést, 8 szervezet pedig kéri.  
Elmondja, hogy a kettıs könyvvitel vezetéséhez szükséges programkövetés meg lett rendelve 
az idei évre vonatkozóan, amely 21.000,- Ft + áfa összegbe kerül, a cég 2020-ig biztosítja a 
programot, amelyhez minden évben meg kell rendelni a programkövetést.  
A könyveléshez használt számítógép cseréje szükséges lesz, mivel az elavult, nem fogja bírni 
a leterhelést.   
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére. 
Burainé Murányi Magdolna a Bererczki Imre Helytörténeti Győjtemény vezetıje – 
elmondja, hogy a Múzeumbarátok Köre gyermektábort rendez a múzeumban, valamint segít a 
Kurucz Portya megrendezésében.  
Az elmúlt évben 100.000,- Ft támogatást kaptak a Kurucz Portya megrendezéséhez, amely az 
elmúlt évben is színvonalas volt, ami sok ember munkájának köszönhetı.  
Megjegyzi, hogy csak a zenészek számára kellett az elmúlt évben 70.000,- Ft-ot fizetni. Külön 
költséget jelentet a csikósok jelenléte, a vendéglátás, amelyhez a szükséges forrást is 
biztosítani kellett. Megjegyzi, hogy ezen rendezvény támogatására nagyon kevés a 100.000,- 
Ft. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésen felvetette,  hogy ezen rendezvényt magasabb 
összeggel támogassák, mivel egy színvonalas rendezvényrıl van szó. A bizottság elnöke 
200.000,- Ft-ot javasol támogatásként. A bizottság elnöke a Tartósbetegségben Élık 
Egyesülete részére javasolt 50.000,- Ft összegő támogatást is alacsonynak tartja.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a bizottsági javaslat az elmúlt évi támogatáshoz 
lett kialakítva.  
Elmondja 5 millió forint áll rendelkezésre az önkormányzat 2012. évi költségvetésében erre a 
célra, a javaslat pedig 6.178.000,- Ft-ra vonatkozik.  
A polgármester elmondja, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete nevében Szarka 
István elnök azzal a kéréssel fordul a Képviselı-testület felé, hogy a Dévaványa Kossuth u. 
11. szám 1754. helyrajzi szám alatt lévı önkormányzati tulajdonban lévı épület felújítására, 
korszerősítésére elnyert támogatást elılegezze meg a munkálatok megvalósítása érdekében, 
mivel a pályázat utófinanszírozású. A LEADER pályázaton 2.792.402,- Ft  támogatást nyert 
az egyesület. Megjegyzi, hogy ez biztos éven túli lesz ismerve a Leader-es pályázatokat.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – röviden szól a Kapocs Egyesület sikeres LEADER-es 
pályázatáról, a program megvalósításáról, annak ellenırzésérıl, valamint az önkormányzat 
által megelılegezett forrás visszafizetésérıl.   
Elmondja, hogy jogszabályi változások következtében csak azon civil szervezetek 
támogathatók, akik a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének minden évben 
eleget tesznek, letétbe helyezik a beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatalnál. 
Kérdése, hogy ennek a kötelezettségnek a szervezetek eleget tettek-e? 
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Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az írásos anyagban 
errıl tájékoztatást adott. 
Az irodavezetı elmondja, hogy csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, 
amely beszámolóját letétbe helyezte. Az errıl szóló feladóvény hiteles másolatát pótlólag a 
kérelem mellé csatolni kell. Amennyiben az elıterjesztés készítésének idıszakában a 
beszámolót még nem küldte el, akkor egy nyilatkozattal pótolta, hogy 2012. május 31-ig meg 
fogja küldeni. Az ı esetükben a támogatási megállapodás megkötésére azután kerülhet sor, ha 
kötelezettségét pótolta, egyéb esetben a támogatás meghiúsul. A már becsatolt feladóvények 
és a nyilatkozatok az iktatott ügyiratban megtalálhatóak. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – egyetért azzal, hogy a civil szervezetek nyújtsanak be pályázatokat, ily módon is 
próbáljanak támogatást szerezni mőködésükhöz, programjaik lebonyolításához.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – megjegyzi, hogy 
tudomása szerint több dévaványai civil szervezet nyújtott be pályázatot.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki e témában hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Elmondja, hogy erre a célra biztosított keretet növelni szükséges 9.020.000,- Ft-ra. 
 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Polgárırség Közhasznú Szervezet részére 370.000,- Ft összegő 
támogatást nyújtsanak a polgárır személygépkocsi üzemben tartására, valamint egyenruha 
vásárlásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
149/2012.(V.31.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Polgárırség 
Közhasznú Szervezet részére 370.000,- Ft összegő támogatást nyújt a polgárır 
személygépkocsi üzemben tartására, valamint egyenruha vásárlásra.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb 2013. január 31-ig számla 
ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
arról, hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó 
szerv, a támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 150.000,- Ft összegő 
támogatást nyújtsanak a 12. alkalommal megrendezendı múzeumi gyermektábor 
megrendezéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
150/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre részére 150.000,- Ft támogatást nyújt a 12. alkalommal 
megrendezendı múzeumi gyermektábor megrendezéséhez.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a tábor lebonyolítását követı 30 napon 
belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 
200.000,- Ft összegő támogatást nyújtsanak a Kuruc Portya megrendezésén belül a kulturális 
mősorokhoz valamint a fellépık vendéglátásához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
151/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a Kuruc Portya 
megrendezésén belül a kulturális mősorokhoz, valamint a fellépık vendéglátásához. 
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a program lebonyolítását követı 30 napon 
belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 



 34 

összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi 
Szervezete részére 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak az ortopéd szakorvosi vizsgálatokra, a 
jótékonysági ebédre és a karácsonyi csomagokra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
152/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi Szervezete 
részére 50.000,- Ft támogatást nyújt az ortopéd szakorvosi vizsgálatokra, a 
jótékonysági ebédre és a karácsonyi csomagokra.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
arról, hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó 
szerv, a támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Békés Megyei Nık Egyesülete Dévaványai Szervezete részére 
50.000,- Ft támogatást nyújtsanak a Városnapi, illetve a Betakarítási Ünnepen való 
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részvételhez, valamint a Kádár Ferenc Népdaléneklési versenyhez kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
153/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Békés Megyei 
Nık Egyesülete Dévaványai Szervezete részére 50.000,- Ft támogatást nyújt a 
Városnapi, illetve a Betakarítási Ünnepen való részvételhez, valamint a Kádár 
Ferenc Népdaléneklési versenyhez.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére 50.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak a Betakarítási ünnepségen résztvevı tagok megvendégeléséhez és a 
Karácsonyi ünnepség megrendezéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
154/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére 50.000,- Ft támogatást nyújt 
a Betakarítási ünnepségen résztvevı tagok megvendégeléséhez és a Karácsonyi 
ünnepség megrendezéséhez.  
 
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
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A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére 3.200.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak az egyesület mőködésének fenntartásához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
155/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Sportegyesület részére 3.200.000,- Ft támogatást nyújt az egyesület mőködésének 
fenntartásához.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb 2013. január 31-ig számla 
ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 20.000,- 
Ft támogatást nyújtsanak a  Karácsonyi ünnepségük megrendezéséhez kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
156/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vakok és 
Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 20.000,- Ft támogatást nyújt a  
Karácsonyi ünnepségük megrendezéséhez.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 140.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak programjaik lebonyolításához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
157/2012.(V.31.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 140.000,- Ft támogatást nyújt a 
fıként  városi rendezvényeken megrendezendı programjaikhoz.  
A programok listája a mellékelt kérelemben található meg.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 250.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak a  Civil Ház mőködési és fenntartási kiadásaihoz kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
158/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 250.000,- Ft támogatást nyújt a  
Civil Ház mőködési és fenntartási kiadásaihoz.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb 2013. január 31-ig számla 
ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó 
Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete részére 72.000,- Ft támogatást nyújtsanak a  
véradással kapcsolatos kiadásokra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
159/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 
Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó Dévaványa Város Lakóterületi 
Alapszervezete részére 72.000,- Ft támogatást nyújt a  véradással kapcsolatos 
kiadásokra.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Vox Humana Kórus Egyesülete részére 300.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak a  III. Dévaványai Kórustalálkozó megvalósításához kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
160/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vox Humana 
Kórus Egyesülete részére 300.000,- Ft támogatást nyújt a  III. Dévaványai 
Kórustalálkozó megvalósításához.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a kórustalálkozó lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
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hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Kulturális és Mővészetoktatási Alapítvány részére 
100.000,- Ft támogatást nyújtsanak a  XII. alkalommal megrendezendı mővészeti táborhoz 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
161/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Kulturális és Mővészetoktatási Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a  
XII. alkalommal megrendezendı mővészeti táborhoz.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a tábor lebonyolítását követı 30 napon 
belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a  
Dévaványai Kulturális és Hagyományırzı Egyesület részére 130.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak a  programjaik megvalósításához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
162/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Kulturális és Hagyományırzı Egyesület részére 130.000,- Ft támogatást nyújt a  
programjaik megvalósításához.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Manófalva Oktatási Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak a mőködési és fenntartási kiadásokra, a Manótábor megrendezéséhez, valamint a 
Madárkarácsonyhoz kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
163/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Manófalva 
Oktatási Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a mőködési és fenntartási 
kiadásokra, a Manótábor megrendezéséhez, valamint a Madárkarácsonyhoz.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére 876.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak a  mőködési költségekhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
164/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Felemelkedéséért Közalapítvány részére 876.000,- Ft támogatást nyújt a  mőködési 
költségekhez.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb 2013. január 31-ig számla 
ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy aa İszi Napfény Nyugdíjas Klub részére a 2012-es évben, mint 
természetbeni juttatás, kifizeti a Nyugdíjas ház közüzemi számláit, amit a 2012. évi 
költségvetésben betervezett kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
165/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az İszi 
Napfény Nyugdíjas Klub részére a 2012-es évben, mint természetbeni juttatás, 
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kifizeti a Nyugdíjas ház közüzemi számláit, amit az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében betervezett. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége részére 60.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak a Moldvai magyar fiatalok továbbtanulására magyar oktatási tannyelvő 
középiskolában kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
166/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsége részére 60.000,- Ft támogatást nyújt a Moldvai magyar 
fiatalok továbbtanulására magyar oktatási tannyelvő középiskolában. 
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a legkésıbb 2013. január 31-ig számla 
ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Kapocs Egyesület részére 60.000,- Ft támogatást nyújtsanak a 
Családi Csobbanás és a Mindenki Mikulása rendezvényekre kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
167/2012.(V.31.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kapocs 
Egyesület részére 60.000,- Ft támogatást nyújt a Családi Csobbanás és a Mindenki 
Mikulása rendezvényekre.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Nık Baráti Köre részére 50.000,- Ft összegő 
támogatást nyújtsanak programjaik megrendezéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
168/2012.(V.31.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Nık Baráti Köre részére 50.000,- Ft támogatást nyújt a programjaik 
megvalósításához.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvények lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
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hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy döntést kell hozni a testületnek arról is, hogy a 
Nagycsaládosok Egyesülete részére biztosítják-e a 2.792.402,- Ft visszatérítendı 
kamatmentes támogatást. 
A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a testület szavazza meg.   
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 az egyesület részére 2.792.402,- Ft 
visszatérítendı kamatmentes támogatás nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:   

 
 

Határozat: 
169/2012.(V.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 2.792.402,- Ft visszatérítendı 
kamatmentes támogatást nyújt, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. 
tengelyének 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás 
alapján, „Non-profit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása” 
kiírás alapján a 1027576 azonosító számú célterület vonatkozásában a „Civil ház 
felújítása” címő pályázat megvalósításához.   
A megvalósítás helye Dévaványa, Kossuth u. 11. szám, amely ingatlan 
önkormányzati tulajdon.  
 
A Képviselı-testület visszatérítendı kamatmentes támogatáshoz szükséges 
2.792.402,- Ft összeget a 2012. évi költségvetésben fejlesztési tartalék, felújításra 
átadott pénzeszköz elıirányzata terhére biztosítja. 
 
Az Egyesület a támogatás összegével 2012. december 31-ig köteles elszámolni, azt 
visszautalni az önkormányzat költségvetési egyszámlájára. Egyben tudomásul veszi, 
hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási 
céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 
Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
visszatérítendı kamatmentes támogatási megállapodás megkötésérıl, a támogatás 
kifizetésérıl, valamint a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a 
döntéshozó szerv, a támogatott adatait, valamint visszatérítendı kamatmentes 
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támogatás összegét kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, valamint a település 
internetes honlapján 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványa, Árpád u. 33. szám alatti társasház 
közös képviselıje az elıterjesztéshez mellékelt kérelmében részben tájékoztatást nyújt az 
ingatlanon elvégzett munkálatokról, valamint azzal a kéréssel fordul a Képviselı-testülethez, 
hogy a társasházban lévı hét önkormányzati tulajdonú lakásra esı szennyvízrendszer 
felújításából adódó többletköltséget vállalja fel.  
Az elmúlt évben a munkálatok megkezdése elıtt kérelmét már tárgyalta a Képviselı-testület 
és akkor erre a feladatra 350.000,- Ft-ot biztosított. Mivel a munkálatok 2011. évben nem 
valósultak meg, a 2012-es költségvetésben, mint elmaradt feladat betervezésre került 
350.000,- Ft (7 x 50.000,- Ft). 
Elmondja, hogy az elıterjesztéshez kiegészítı anyag is készült. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a közös költségek befizetésébıl befolyt összeget is a 
költségek kiegyenlítésénél.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a munkálatok 
elvégzéséért a vállalkozó által kért összeg 1.544.560,- + 25 % Áfa , azaz 1.930.700,- Ft, 
amelybıl levonásra került 776.035,- Ft, ami a társasház számláján lévı pénzösszeg, így 
maradt 1.154.665,- Ft, ami szétosztásra  került a 23 lakás között. 
Az egy lakásra jutó összeg:  1.154.665,- Ft / 23 = 50.202,82 kerekítve 50.203,- Ft 
Az Önkormányzatra jutó összeg:  50.203,- Ft  x 7 önkormányzati lakás  = 351.421.- Ft. 
A kivitelezés végösszege 2012-ben megváltozott. 
A vállalkozó által kért összeg:  1.613.560,- Ft + 27 % Áfa = 2.049.221,-  Ft  
(nettó különbözet 69.000,- Ft, ami lakásonként 3.000,- Ft) 
Az egy lakásra jutó összeg: 2.049.221,- Ft / 23 = 89.096,57 kerekítve 89.097,- Ft 
Az Önkormányzatra jutó összeg: 89.097,- Ft x 7 önkormányzati lakás = 623.679.- Ft. 
A két kérelemben szereplı összeg különbsége 273.679,- Ft. 
Jól látható, hogy a 2011-ben benyújtott vállalkozói díjból a Társasház számláján lévı összeg 
levonásra került, míg a 2012-ben benyújtottból nem.  
Véleményük szerint a következı díj lenne reális: 
Vállalkozói díj: 1.613.560,- Ft + 27 % Áfa = 2.049.221,-  Ft  
Ebbıl levonásra került: 776.035,- Ft, ami a Társasház számláján lévı 
pénzösszeg 
Maradt: 1.273.186,- Ft, ez került szétosztásra a 23 lakás közt. 
Az egy lakásra jutó összeg:  1.273.186,- Ft / 23 = 55.355.91 kerekítve 55.356,- Ft 
Az Önkormányzatra jutó összeg:  55.356,- Ft x 7 önkormányzati lakás = 387.492,- Ft. 
Tehát az önkormányzati lakások után javasolt átutalandó összeg 387.500,- Ft, amelybıl 
350.000,- Ft a költségvetésben rendelkezésre áll.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ebbıl a lépcsıház nem kerül felújításra. A 
lépcsıház felújítására vonatkozóan ajánlatot kell bekérni, azt követıen újabb kérelmet kell 
benyújtani a képviselı-testület felé.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a 37.500,- Ft biztosítását az önkormányzat 
2012. évi költségvetésben tervezett lakásgazdálkodási elıirányzat terhére. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
170/2012.(V.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa, Árpád u. 33. 
szám alatti társasház közös képviselıjének kérésére úgy dönt, hogy az önkormányzat 
2012. évi költségvetésben tervezett lakásgazdálkodási elıirányzat terhére hozzájárul 
a társasházban lévı 7 db önkormányzati lakásra esı 387.500,- Ft összegő felújítási 
költség biztosításával.  
 
A 2012. évi költségvetésben a lakásgazdálkodás szakfeladaton meghatározott eredeti 
elıirányzat összegét, amely 2.062.000,- Ft nem kívánja megemelni és annak 
érdekében, hogy az éves elıirányzat ne kerüljön túllépésre rangsorolni kell a még el 
nem kezdett munkákat, hogy az Árpád u. 33. szám alatti társasházban elvégzett 
felújítási munkálatokhoz szükséges elıirányzat biztosított legyen.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Felföldi Attila mőszaki ügyintézı 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Békés Megye Közgyőlésének Elnöke az 
elıterjesztéshez mellékelt levelében tájékoztatta, hogy a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése 2012. április 20-án az 51/2012.(IV.20.) Kt. számú határozatában döntött arról, 
hogy a Hargita megyei, Csíkkozmás településhez tartozó Nyerges-tetın kopjafát állít az 1848-
as forradalom és szabadságharc egyik hısi emlékhelyén. 
Farkas Zoltán Elnök Úr kérte, hogy csatlakozzanak a nemes kezdeményezéshez és az avató 
ünnepségen való részvétellel, valamint anyagi támogatással is segítsék a tervezet valóra 
váltását.   
Dévaványa és a Hargita megyei Székelykeresztúr testvértelepülési kapcsolataira, valamint a 
nemzeti összetartozásra és a nemzeti egységre való tekintettel az anyagi támogatást, valamint 
az ünnepélyes kopjafa állításon történı részvételt mindenképpen javasolja. Az anyagi 
támogatás összegére vonatkozóan az Elnök Úrral történt egyeztetés és a támogató települések 
lakói létszámának figyelembevételével késıbb fog elıterjesztést tenni a polgármester. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a 
kezdeményezéshez.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a kezdeményezést támogatja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat és nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
171/2012.(V.31.)Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyőlése 51/2012.(IV.20.) Kt. számú határozatában 
hozott döntéséhez, a településre esı arányos költségrészt – késıbbiekben 
meghatározottak szerint – a 2012. évi mőködési költségvetési tartaléka terhére 
vállalja, a kopjafa állítás alkalmával utazó hivatalos delegációban pedig küldötteivel 
részt vesz.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl a Megyei Közgyőlés 
Elnökét tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2012. június 15. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Európai Unió Környezetvédelmi Biztosa és a 
nemzetközi szakmai szövetségek támogatásával 2012-ben XI. alkalommal rendezik meg a 
fenntartható városi mobilitás célját szolgáló Európai Mobilitási Hetet szeptember 16. és 22. 
között. Az eseménysorozat magyarországi programjait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fogja össze. Az idei évben az Európai Mobilitási Hét jelmondata: „Mozdulj a jó irányba!” 
Az elmúlt évben 43 országból több mint 2200 európai, köztük 105 magyar települési 
önkormányzat polgármestere írta alá a Mobilitás Hét Kartáját, ezzel vállalva programok 
szervezését, a szeptember 22-i Autómentes Nap megrendezését. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a programsorozat második évtizedét az elsınél is 
sikeresebbé kívánja tenni, és ebben számít a Dévaványa Város Önkormányzatának tevékeny 
közremőködésére is. Amennyiben a Képviselı-testület támogatja a kezdeményezést: 
Dévaványa is csatlakozik Európai Mobilitási Hét programsorozathoz egy Európai Autómentes 
nap megszervezésével, kijelölve egy ideiglenesen lezárt területet, ahol egész nap folyamán 
programok szervezésével hívná fel a figyelmet a közlekedés, a mozgás és az egészség 
összefüggéseire. A csatlakozáshoz a képviselı-testület támogatása szükséges, ezt követıen a 
polgármesternek kell aláírnia a vállalásokat tartalmazó Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
Kartát.  



 49 

A legsikeresebb rendezvények házigazdáinak kiemelkedı áldozatvállalását, a befektetett 
energiát és munkát a tárca a tervek szerint idén is oklevéllel, szervezıi díjakkal és 
tárgyjutalmakkal (kerékpárral) ismeri majd el.  
Dévaványa 2010-ben csatlakozott elıször a Kartához. 2010-ben és 2011-ben is a legjobb 
szervezıi díjjal ismerték el a Dévaványán megvalósított Európai Autómentes Napot. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy az idei évben is csatlakozzanak  az 
Európai Mobilitási Hét kampányhoz és 2012. szeptember 22-én Európai Autómentes Napot 
szervezzék meg.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a kampányhoz történı csatlakozással.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint csatlakozzanak  az Európai Mobilitási Hét 
kampányhoz és 2012. szeptember 22-én Európai Autómentes Napot kerüljön megszervezésre 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
172/2012.(V.31.)Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
2012. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Hét 
kampányhoz és 2012. szeptember 22-én Európai Autómentes Napot szervez. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete meghatalmazza a 
Polgármestert, hogy a részvételi szándékot tartalmazó Európai Mobilitási Hét és 
Európai Autómentes Nap – „Autó nélkül a városban!” Kartát aláírja és továbbítsa a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármő-közlekedési és Vasúti Szabályozási 
Fıosztály- Környezetvédelmi Osztály részére (1440 Budapest, Postafiók 1.), 
továbbá felkéri a rendezvény megszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2012. június 30. - a Karta megküldésére 

2012. szeptember 22. – Európai Autómentes Nap rendezvény 
megszervezésére 

 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Virágos Magyarországért Szervezı Bizottsága 
meghirdette a 2012. évi Virágos Magyarországért versenyt, amelynek célja a kulturált és 
vonzó országkép kialakítása, fenntartható fejlıdés szempontjainak következetes alkalmazása, 
a településen élık összefogásának ösztönzése, az életminıség javítása, a környezettudatos 
gondolkodás és szemlélet erısítése, a természeti és építészeti örökség megırzése és 
gyarapítása.  
A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. 
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Az elıterjesztésben részletesen bemutatásra került a verseny témája, valamint a bírálati 
szempontok. 
A verseny fıdíja: Magyarország képviselete a 2013. évi Európai Virágos Városok és Falvak 
Versenyében (Entente Florale Europe), város illetve falu kategóriában. 
A jelentkezési  feltételek is bemutatásra kerültek az elıterjesztésben, amelyet ismertet a 
jelenlévıkkel a polgármester.  
A jelentkezési határidı: 2012. június 15.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy vegyenek részt a „Virágos 
Magyarországért 2012” versenyen.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint vegyenek részt a „Virágos Magyarországért 
2012” versenyen kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
173/2012.(V.31.)Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 
„Virágos Magyarországért 2012” versenyen.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a Polgármestert, 
hogy a regisztrációról gondoskodjon. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2012. június 15.  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely az önkormányzat tulajdonában lévı gépjármővek 
GPS eszközzel történı ellátására vonatkozó ajánlatokkal kapcsolatos.   
A polgármester megkéri Dékány József bizottsági elnököt, hogy ismertesse javaslatukat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetért a Bíráló Bizottság döntési 
javaslatával, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé. 
A bizottság elnöke felolvassa a határozati javaslatban foglaltakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
174/2012.(V.31.)Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonát képezı gépjármővek mőholdas gépjármőkövetı és irányító 
rendszerrel történı ellátása” 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 

Város Önkormányzat tulajdonát képezı gépjármővek mőholdas gépjármőkövetı és 
irányító rendszerrel történı ellátása” címő helyi beszerzési eljárásra a Multi Alarm 
Biztonságtechnikai Fejlesztı, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nek az ajánlattételi 
határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak 
nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Város Önkormányzat tulajdonát képezı gépjármővek mőholdas gépjármőkövetı és 
irányító rendszerrel történı ellátása”  címő helyi beszerzési eljárás eredményeként az 
Ajánlattételi felhívás 7. pontja alapján - mint legalacsonyabb összegő ajánlattevıt - a 
Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztı, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nek (1106 
Budapest, Fátyolka u. 8.) 11.625,- Ft/gépjármő/hó bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Város Önkormányzat tulajdonát képezı gépjármővek mőholdas gépjármőkövetı és 
irányító rendszerrel történı ellátása” címő helyi beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az Szolgáltatási és Rendszerbelépési szerzıdés 
aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  2012. június 8. 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Általános Mővelıdési Központ pályázatot kíván 
benyújtani a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés címő pályázati kiírásra. 
Telephelyenként 5-5 millió forint támogatás elnyerésére van lehetıség. Ecsegfalva 
polgármestere kérte, hogy az ecsegfalvi tagintézmény vonatkozásában is pályázzanak. 
Elmondja, hogy a pályázaton elnyert támogatás összegének 30 %-át eszközfejlesztésre lehet 
fordítani.  
A pályázathoz önerıt biztosítani nem kell.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén támogatja a pályázat benyújtását. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki támogatja a pályázat benyújtását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
175/2012.(V.31.)Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázat benyújtása mellett 
dönt a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés címő, könnyített elbírálású 
pályázati felhívására. 
 
A pályázat keretén belül az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde 
Intézményegységének telephelyei és tagintézménye kerül fejlesztésre.  
Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás. 
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 
Támogatás összege: maximum 25.000.000,- Ft. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Ernyes Csilla pályázatíró referens 
Határidı:  2012. augusztus 17. a pályázat benyújtására  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Erdeiné Mucsi Márta az Általános Mővelıdési 
Központ József Attila Mővelıdési és Kádár Ferenc Mővészetoktatási Intézmény 
intézményegység vezetıje tájékoztatja a képviselı-testületet a „Dévaványai Nyári zenei 
esték” programjáról. 
Az írásos tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen felvetıdött a képviselık részérıl, 
hogy a mőfüves pályát nem a tervezett helyen kellene megvalósítani.  
A polgármester elmondja, hogy az MLSZ a mőfüves kispálya megvalósítására benyújtott 
pályázatot pozitívan bírálta el.  
Ugyanerre a célra a BM-hez benyújtott pályázat még nem került elbírálásra, holott a határidı 
a mai nap volt.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a megvalósításhoz szükséges 
saját erıként a magasabb összeg szerepel.  
A polgármester javasolja, hogy várják meg a belügyminisztérium döntését, addig az MLSZ-el 
ne kerüljön megkötésre a szerzıdés, annak érdekében, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, 
hogy 5 millió forint önerı helyett, 12 millió forintot kelljen fizetni.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – megjegyzi, hogy a két 
pályázat esetében a mőszaki tartalomban nagy eltérés van. Tehát az önerı biztosítása is azt 
tükrözi. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a mőszaki tartalomba nincs beleszólásuk, 
hiszen az a pályázati kiírásban az meg volt határozva. A képviselı láthatták az ezzel 
kapcsolatos anyagot, amikor a pályázat benyújtásáról döntöttek.  
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Az irodavezetı az ülésteremben lévı kivetítın digitális térképen mutatja be a sportpálya 
területét. A térképen látható az új labdarúgó pálya, a sportöltözı épülete. Mutatja a fürdı és a 
sportpálya közötti telekhatárt. Elmondja, hogy piros színnel ki van emelve a kemping területe.  
A pályázat úgy került benyújtásra, hogy a meglévı labdarugó pálya északi részén kerül 
megvalósításra a mőfüves pálya.  
Az irodavezetı a kivetítın mutatja a telekhatárokat. 
A pályát csak a helyrajzi számon belül lehet elhelyezni. 
Elmondja, hogy a meglévı aszfaltos pályától északra sem lehet elhelyezni a mőfüves pályát, 
mivel az ott lévı terület hozzátartozik az 5 lakásos önkormányzati bérlakáshoz, az már másik 
helyrajzi számon szerepel.  
Szól a korábbi testületi döntésrıl, amely a „Varászkapu” projekttel kapcsolatos. A térképen 
mutatja a feltáróút széleit, ami éppen nem érinti az izraelita temetı sarkát. Látható, hogy az út 
keresztül fog menni az aszfaltos pályán, illetve elvesz olyan területet, amelyre már nem 
érdemes a pályát rátenni.  
A pálya megépítésére vonatkozóan két lehetıség van, amit a térképen mutat a jelenlévıknek.  
A térképen mutatja az ifjúsági tábor megnövekedett határán, valamint azt, hogy ott feltáróút 
indokolt, hogy a mögötte lévı területet is ki tudják használni.   
Kiss Károly képviselık – véleménye, hogy ne a tervezett helyen legyen megvalósítva a 
mőfüves pálya. Javaslata, hogy a régi öltözı épületének a helyén épüljön meg a pálya.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy ebben az esetben egy meglévı épületet el 
kell bontani.  
A mőszaki irodavezetı elmondja, hogy telekhatár rendezésre sincs lehetıség, mivel az 
izraelita temetı országos védettséget kapott. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a mőfüves pályát a pályázatban megjelölt helyen 
lehet megvalósítani, vagy Kiss Károly képviselı által javasolt helyen, amely a régi öltözı 
épületének a helye. 
A polgármester javasolja, hogy a Kiss Károly képviselı által javasolt helyen valósuljon meg a 
mőfüves pálya. 
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
176/2012.(V.31.)Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújtott be a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett pályaépítési programra, valamint az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás támogatására címő 
kiírása, amely pályázatokkal Dévaványa belterület 901 hrsz. alatt lévı Seres István 
Sporttelepen egy 20 x 40 m-es mőfüves kispálya megépítését célozta meg.  
 
A képviselı-testület úgy dönt, hogy a mőfüves kispályát a pályázatokban 
beadottaktól eltérıen a régi sportöltözı lebontását követıen annak helyén kívánja 
megvalósítani.  
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı  
Határidı:  folyamatos  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Feke László mőszaki irodavezetı prezentációval 
készült a folyamatban lévı beruházások tekintetében.  
A polgármester megadja a szó Feke László részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – prezentációjában bemutatja a „Energetikai hatékonyság 
fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat 
intézményeinél” projekt megvalósításának jelenlegi állapotát.  
A prezentáció anyaga a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
Az irodavezetı bemutatja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER 
fejezetének végrehajtását szolgáló Turisztikai tevékenységek ösztönzése elnevezéső pályázati 
felhívásra, Ifjúsági tábor kialakítása címő projekt megvalósításának jelenlegi helyzetét.  
A prezentáció anyaga szintén a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek a prezentációt.  
Megkérdezi a jelenlévıket, hogy van-e valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése elıtt? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére. 
Séllei Zsigmond képviselı – olyan információ jutott a tudomására, hogy a 
közmunkaprogramban résztvevı dolgozók az eszközöket pl. főnyíró, hazaviszik olyan 
indokkal, hogy azok tárolása, ırzése nem biztonságos az önkormányzatnál.  
Földi Imre programirányító, képviselı – utána fog nézni a képviselı felvetésének. Kéri, ha 
ilyen információhoz jut a jövıben jelezze felé.  
Elmondja, hogy az eszközök nyilvántartásba vannak véve, amelyekért a dolgozók felelısek.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy 2012. június 3-én Trianoni megemlékezésre 
került sor, amelyre az érdeklıdıket meghívja.  
A meghívó a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Magyar Közlekedési Klub által rendezett fórum 
megtartására került sor, ahol a vasutakon belül a járatmegszüntetések, mellékvonalakat érintı 
leépítés irányába ható intézkedések megtárgyalása volt napirenden. 
A rendezvények a polgármester nem tudott részt venni, így dr. Ágoston Sándort kérte meg, 
hogy képviselje az önkormányzatot, aki elfoglaltsága miatt szintén nem tudott jelen lenni a 
rendezvényen. Végül Erdıs Csaba a Pénzügyi Bizottság tagja volt jelen a fórumon.  
Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja – röviden 
szól a május 24-én megrendezésre került fórumon történtekrıl. A vasútvonalak 
megszüntetésével, a felszedett vasúti anyagok újbóli beépítésérıl, a nagyváradi vasútvonallal 
kapcsolatos felvetésekre nem kaptak érdemleges válaszokat.  
Szili Katalin képviselı asszony ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ezeket a problémákat a 
parlamentben is elmondhatja ez a kongresszus. A tegnapi napon e-mailen kapott egy 
értesítést, hogy ezt az ügyet tovább kívánják vinni, bíznak abban, hogy a Parlamentben 
kapnak egy olyan napot, ahol ezeket a problémákat el tudják mondani.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Erdıs Csabának az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a Strandfürdı Gyógyászati részlegében a Sport útra néz 3 db 
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ablak életveszélyes. Tudomása szerint ezek cseréjével kapcsolatban történtek lépések. Errıl 
kérne egy rövid tájékoztatást.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy árajánlatot kértek több vállalkozástól. A 
beadási határidı még nem járt le. A nyílászáról mőanyag nyílászárókra lesznek lecserélve, 
valamint a belsı ajtók cseréje is meg fog történni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy megnézik azt a képviselıi indítványt is, mely 
szerint hogyan tudják felhasználni a felújítások során kibontott nyílászárókat.  
A polgármester elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására fog sor kerülni, ha a 
belügyminisztérium döntése meg lesz, akkor e témában is tudnak döntést hozni. Az intézmény 
részére betervezett keretbıl a feladatot nem tudják elvégezni, így ebben a testületnek kell 
dönteni.  
Elmondja, hogy az önkormányzat jelentıs mennyiségő bontott anyaghoz jutott. Többen 
érdeklıdtek, hogy ezekbıl az anyagokból milyen módon lehetne vásárolni.  
Elmondja, hogy a szabályzatban foglaltaknak megfelelıen az anyagokat fel kell értékeltetni, 
azt követıen meg kell hirdetni értékesítésre. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a bontott anyagok betárolásra kerültek az 
önkormányzathoz. Arról volt szó, hogy anyagokat nem értékesítenek, mivel azokra lehet 
szükségük.  
Pap Tibor polgármester – kíváncsi arra, ha leltározásra kerül a sor a betárolt anyagok meg 
vannak-e.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az anyagokkal el tudnak számolni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy vannak olyan anyagok, amelyeket fel lehet 
használni a Városgazdálkodási Kft-t létesítésénél, ha úgy dönt a testület, hogy Kft. létesít.  
Röviden szól a korábbi idıszakban mőködı költségvetési üzemrıl.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a Kossuth úti iskolaépületrıl, valamint a 
Körösladányi úti iskolaépületrıl a felújítás során a tagozatot leverték. Véleménye szerint az 
épületekre tagozatot kellene tenni, hiszen úgy más lenne az arculata.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az intézményi épületek felújítására 
vonatkozó terveket két tervezı csoport készítette. 
Röviden szól a könyvtár épületének felújításáról, valamint arról, hogy a Kossuth úti óvoda 
épülete is hasonlóan fog kinézni a felújítás befejezését követıen, mint a könyvtár épülete. 
Elmondja, hogy a Körösladányi úti iskolaépületének felújítási terveit másik tervezıi csoport 
készítette, ami különbözik a másik tervezıi csoport által tervezettektıl.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a kiviteli tervektıl eltérni nem lehet. Megjegyzi, hogy nagyon 
rövid idı állt rendelkezésre ahhoz, hogy a tervezık a terveket elkészítsék. Az a törekvés, hogy 
a régi homlokzati jelleg a felújítást követıen is megmaradjon.  
Kiss Károly képviselı – megköszöni a felvetésére kapott reagálást.  
A képviselı következı észrevétele, hogy a Szeghalmi úti iskolaépületénél a tetıszerkezet 
felújítására vonatkozóan a tervekben nem szerepel, hogy a cserép alatt fólia legyen 
elhelyezve. Véleménye szerint minden típusú cserép alá fóliát kell tenni. Tetırendszert fólia 
nélkül nem készítenek. Megjegyzi, hogy ez kb. 100.000,- Ft plusz költséget jelentett volna.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a cserép az alkalmazás technikai 
útmutató alapján kerül a tetıszerkezetre, nem kell alátét fóliát alkalmazni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a képviselı-testületnek az elıkészítési folyamat 
során lehetısége van a beleszólásba. Úgy gondolja, hogy ezen idıszak alatt bárki, bármikor 
megfogalmazhatja észrevételét, nem utólagosan kellene a kritikákat elmondani.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, törekszik arra a beruházások során, hogy anyag 
ne kerüljön úgy beépítésre, hogy az nem a szakma szabályai szerint történik.  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az ifjúsági tábor átadásának határideje július 30.  
Kérdése, hogy a faházak ezen idıpontig be lesznek bútorozva? 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a faházak be lesznek bútorozva, a 
pályázatban szerepel eszközbeszerzés is.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, jó lenne, ha a sportpályáról a füvet elszállítanák a nyírást követıen. A 
főcsomók alatt nyomok maradnak, az elszállítás költsége is igen magas, hiszen több 
pótkocsival kellett elvinni.  
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a strandfürdı legkésıbb június 30-ig ki fog nyitni.  
Földi Imre képviselı, programirányító – az elhangzottakra válaszolva elmondja, hogy a 
sportpályán a karbantartó részleg dolgozója vágja le a füvet, valamint a KIA gépjármő is a 
karbantartó részleghez tartozik.  
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatás keretén belül lehetıség volt gépi munka költségének az 
elszámolására és ezen programon belül került elszállításra a levágott fő a sportpályáról.  
Szép dolog, hogy a strandfürdınek reklámot csinál a képviselı, valamint úgy érzi, hogy a 
beszélgetésekbıl négy év múlva építészi végzettséget tudnak szerezni jelenlévık. A képviselı 
úgy gondolja, hogy a felvetett problémák mindegyikét nem a testületi ülésen kellene 
megtárgyalni, azokra van más lehetıség is, be kell menni az illetékes irodába, az adott 
ügyintézıhöz.    
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – örömmel tájékoztatja Dévaványa lakosságát arról, hogy a dévaványai gyermekek 
a középiskolákban is megállják a helyüket. Elmondja, hogy az idei évben gyomaendrıdi és a 
mezıberényi középiskolákba kapott megbízást, mint érettségi vizsgaelnök.  Mindkét 
középiskolában vannak dévaványai tanulók, ezúton kíván számukra sok sikert.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A 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 önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/10-5/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-7. 
oldallal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 2000 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 


