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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 28-án 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  

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

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

 Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
 Kissné dr. Balogh Ibolya a Békés Megyei Tiszta Kálmán 

Közoktatási Intézmény igazgatója,  
 Szlota József a Békés Megyei Tiszta Kálmán 

Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese, 
Tóth Erika a Békés Megyei Tiszta Kálmán Közoktatási 
Intézmény dévaványai oktatási egységének vezetıje, 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 

    
 

Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyzı, Szőcsné Horváht Margit gazdálkodási irodavezetı,  
Dr. Kulcsár László ügyvéd, Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság tagja, Németi József az  Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és 
Ügyrendi Bizottság tagja, Földi Zoltán az  Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi 
Bizottság tagja, Dr. Folcz József az ALL Investor Kft. részérıl, Ernyes Csilla pályázatíró 
referens, Torma Gyöngyi a Tér és Terület Kft. ügyvezetıje, Augusztiny Zoltán közterületi ır, 
a lakosság részérıl 2  fı. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat.  
A polgármester külön köszönti Kissné dr. Balogh Ibolyát a Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény igazgatóját, Szlota Józsefet a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 
igazgatóhelyettesét, Tóth Erikát a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény dévaványai 
egységének a vezetıjét, valamint Dr. Folcz Józsefet, aki az ALL Investor Kft. részérıl van 
jelen az ülésen.  
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Elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester a Vidékfejlesztési Minisztérium delegációjának 
tagjaként Lengyelországban tartózkodik, tehát igazoltan van távol az ülésrıl.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 8 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai 
középiskolai oktatás helyzetérıl. 
Elıadó: Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató  

 
2. Az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének beszámolója az 

oktatási szakmai tevékenységrıl és az intézményi mőködésrıl.   
Elıadó:  Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 

 
3. Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 

helyzetelemzésének felülvizsgálata. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 

 
4. Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 

Program Intézkedési tervének felülvizsgálata. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 

 
5. Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerı cím 2012. évi kitüntetettjérıl.  

Elıadó:  Pap Tibor polgármester  
  

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

 
7. Bejelentések  
 

                   
A polgármester elmondja, hogy az 5. és a 6. napirendi pontotokat zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerı cím 2012. évi 
kitüntetettjeirıl, valamint Döntéshozatal a „Dévaványáért” kitüntetés 2012. évi 
kitüntetettjeirıl.)  
A polgármester javasolja, hogy az 5. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket 
az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb kérdésekben való döntéshozatal érdekében 
amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
A polgármester javasolja, hogy az elsı napirend után kerüljön sor a „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán”címő projekt 
kivitelezıjének a kiválasztására, mivel a Dr. Folcz József Úr vidékrıl érkezett. 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 
 193/2012.(VI.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. június 28-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai 
középiskolai oktatás helyzetérıl. 
Elıadó: Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató  

 
2. Bejelentés 

„Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Dévaványán” címő projekt kivitelezıjének kiválasztása. 
Elıadó:  Dr. Dr. Folcz József az ALL Investor Kft. képviselıje 

 
3. Az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének beszámolója az 

oktatási szakmai tevékenységrıl és az intézményi mőködésrıl.   
Elıadó:  Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 

 
4. Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 

helyzetelemzésének felülvizsgálata. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 

 
5. Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 

Program Intézkedési tervének felülvizsgálata. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 

 
6. Bejelentések  
 
7. Döntéshozatal „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerı cím 2012. évi kitüntetettjérıl.  

Elıadó:  Pap Tibor polgármester  
  

8. Döntéshozatal a „Dévaványáért” 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. 
Elmondja, hogy a 47/2012.(II.23.) Kt. határozat végrehajtásáról szóló jelentés a 
belvízrendezés IV. ütemének kivitelei terveinek elkészítésével kapcsolatos. A jelentés 
készítésének idıpontjában a tervek még nem készültek el, illetve nem kerültek átadásra a 
bonyolítónak.  
A jelentés készítése óta a tervek elkészültek, azok leszállításra kerültek, illetve átadásra a 
bonyolítónak.  
A 133/2012.(V.17.) Kt. határozat a strandfürdı nagymedence belsı felületének felújítására 
való döntés, amely elkészült, a mai napon a látogatók már használatba vehették. 
A 174/2012.(V.31.) Kt. határozat végrehajtásánál leírtak szerint az önkormányzati 
gépjármővekbe a GPS berendezések beszerelése megtörtént az elıre jelzett idıpontban június 
22-én. 
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A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
A polgármester röviden tájékoztatja a jelenlévıket a legutóbbi testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl, amely 2012. május 31-én volt.  

- 2012. június 1-én a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai 
közremőködésével a helyi Polgárvédelmi Parancsnokság irányító törzse és a riasztó 
kiértesítı csoport tagjai részére elméleti képzés és gyakorlat került megtartásra.  

- 2012. június 8-án Gyomaendrıdön a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Kirendeltsége szervezésében állásbörze volt, amelynek keretében Erdıs Norbert 
kormánymegbízottól kaptak tájékoztatást a foglalkoztatást érintı kormányzati 
tervekrıl és a jelenlévık tapasztalataikról elmondhatták véleményüket, javaslatot 
tehettek a foglalkoztatást érintı kérdésekben.  

- 2012. június 14-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor 
o belterületi vízrendezés IV. ütemével kapcsolatos ajánlattételi felhívás 

elfogadásával, illetve az ajánlattételre felhívott kivitelezıkkel kapcsolatban, 
valamint 

o a Kistérségi Startmunka Mintaprogramhoz kapcsolódó beszerzési eljárásban, 
továbbá az önkormányzati mezıgazdasági vállalkozásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások beszerzési ügyében is hoztak döntéseket. 

- 2012. június 19-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kibıvített 
elnökségi ülése volt Répcelakon, ahol 

o az elmúlt idıszak önkormányzatokat érintı kérdéseirıl, az önkormányzatok 
Nemzeti Együttmőködési Tanácsa megalakulásáról, valamint a szövetséget 
érintı egyéb fontos témákról volt szó, 

o legnagyobb érdeklıdést a 2013. évi költségvetés váltotta ki, ami a tervezet 
szintjén nominálértéken számítva is 450-470 milliárd forinttal kevesebb 
központi állami forrást juttat az önkormányzatoknak, emellett az SZJA-ból 
eddig helyben maradó 8 %-ot lecsökkenti 3 %-ra, a gépjármőadó 45 %-át 
elvonja. 
A kistelepülések bele értve a nem járási székhely városok helyzetét 
továbbronthatja, hogy a megyék, de elsısorban a megyei jogú városok a 
forráselosztásnál – bár már eddig is elınyösebb helyzetben vannak –, de 
további szeletet akarnak az önkormányzatok egyre csökkenı mérető tortájából. 

o Növelik viszont a belügyminisztériumi önerı alapot 50 milliárd forinttal, mert 
egyre több önkormányzat ál el a korábban tervezett fejlesztésektıl fejlesztési 
célú forráshiánya miatt.  

- 2012. június 21-én Orosházán a DAREH elnökségi, majd Társulási Tanács ülése volt, 
ahol 

o a lezárt hulladéklerakók rekultivációjára nyert KEOP támogatás felhasználása, 
a megvalósítás beindítása érdekében kiválasztották a „közbeszerzıi tanácsadó 
szervezetet” a MATRIX  Audit Kft. Debrecen lett a nyertes ajánlattevı 19,9 
millió forint + áfa összeggel. 

o A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos ugyancsak nyertes 
KEOP pályázat II. fordulójának elkészítése során felmerült gondok – 
Hódmezıvásárhely kilépése és Békéscsaba hintázása – miatt új szakmai 
koncepció tervet kell készíteni, amely már részben el is készült. Ehhez az 
irányítóhatóság javaslatát is figyelembe véve a C&C Kft. solymári céget 
választották ki 7,1 millió forint + áfa szolgáltatási díjért.  

o Ugyancsak a rendszerfejlesztési pályázat megvalósításához a Tanács a 
részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére és a további szakértıi 
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közremőködésre a tárgyalásos eljárás keretében az ECONIX Consulting Kft. 
24,4 millió forint + áfa ajánlatát választotta ki.  

- 2012. június 21-én aláírásra került Békéscsabán a közös földgázbeszerzés 
dokumentumcsomagja, 

- 2012. június 22-én a DSE Labdarúgó Szakosztálya játékos értekezlet keretében 
döntött arról, hogy élni kíván a 2011/12-es bajnoki évadban kivívott lehetıséggel és 
ısztıl a megye I-ben kíván szerepelni. 

- 2012. június 23-án meghívásos birkózóverseny volt a Ványai Ambrus Általános 
Iskola tornatermében, ahol Dévaványával együtt 6 település sportolói és sportvezetıi 
egy jól megrendezett és színvonalasan lebonyolított találkozón vehettek részt. 
Köszönet a rendezıknek és a rendezvényt segítıknek.  

- 2012. június 25-én Kissné dr. Balogh Ibolya és Szlota József a Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézmény vezetıivel a középiskolai oktatás fejlesztésének a jövıbeni 
lehetıségeit keresve egyeztettek többek között az EJT Kft. kezdeményezésére.  

- 2012. június 26-án a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásának a Pénzügyi 
Bizottsági, majd Társulási Tanácsülése volt Körösújfalun, ahol szó volt 

o a 2012. évi költségvetés módosításáról – elsısorban a bérkompenzáció, illetve 
a Magyar-Román kétoldalú pályázatok miatt –. 

o a központi ügyeleti ellátás felmerült többletköltségeinek megosztásáról, 
o a társulás által jelenleg ellátott feladatok 2013. január 1. utáni ellátásáról, 
o a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a közremőködı szervezetének a 

társulás részére kiküldött 2012. június 18-i nappal 132.113.805,- Ft-os 
támogatás visszafizetési kötelezés miatt kialakult helyzetrıl.  

- Ma délelıtt Békésen a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat IB-FB együttes 
ülése volt, ahol az állami támogatás elmaradása miatti ellehetetlenülés kezelésével 
foglalkoztak.  
A döntés szerint az összes küldöttel történt elızetes személyes konzultáció után 
rendkívüli küldöttgyőlés összehívására került sor. Amennyiben a küldöttek nem 
döntenek az érdekeltségi hozzájárulás újbóli beszerzése mellett a jogelıdjét 
figyelembe véve 1810-ben alakult és több mint egy évszázadon keresztül mőködı, 
korábban az ármentesítést is ellátó tervezet nagy valószínőség szerint felszámolásra 
kerül.  

A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülés óta elbírálták a közmővelıdési 
érdekeltségnövelı támogatására benyújtott pályázatot. Az ÁMK gazdálkodási körében ez a 
támogatás 352.000,- Ft, amely június 20-án jóvá lett írva.  
A szociális gyermekétkeztetés céljára elnyert támogatás összege: 3.540.240,- Ft, amelyet 
június 6-án szintén átutaltak az önkormányzat számlájára.  
A polgármester elmondja, hogy az ÖNHIKI-s pályázatot kedvezıen bírálták el, 12.932.000,- 
Ft támogatást ítéltek meg az önkormányzat részére az elsı körben. A döntésrıl a hivatalos 
értesítés a mai napon érkezett meg.  
A polgármester kötelességének érzi tájékoztatni a képviselı-testületet arról, hogy az 
önkormányzat költségvetése 48.772.000,- Ft mőködési hiányt tartalmaz, amelynek 
ellentételezésére döntött a testület a pályázat benyújtása mellett. A pályázat átnézését 
követıen a Belügyminisztérium és az Államkincstár 22.999.000,- Ft-ot tartott jogosnak, 
amely kiadást az ÖNHIKI keretében támogathatnak. Ez azt jelenti, hogy 25.773.000,- Ft 
fedezetlenül van a költségvetésbe beállítva, pontosabban hitelfelvétellel teremthetı meg az 
egyensúly. 
A következı ütemben is pályázni kell, bízva abban, hogy az is sikeres lesz.  
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl.  
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Megkérdezi, hogy kíván-e valakinek hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – elhangzott, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak 
132.113.805,- Ft visszafizetési kötelezettsége van. Véleménye szerint tájékoztatni kellene a 
jelenlévıket és a lakosságot, hogy mi okozta a visszafizetési kötelezettséget. Tudomása 
szerint a pályázaton elnyert forrást kábeltelevíziós rendszer kiépítésére használták fel, amely 
Szeghalom és Vésztı településeket érintette.  
Örömmel vette, hogy Dévaványa 12.932.000,- Ft-ot nyert az ÖNHIKI-s pályázaton. 
Megjegyzi, hogy Békés megye települései 450 millió forint támogatást kaptak, ami azt jelenti, 
hogy sok település költségvetése forráshiányos.  
A képviselı az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban elmondja, hogy Dévaványa a 
hozzájárulást fizette. Tudomása szerint a térség nem mindegyik települése tette ezt. Kérdése, 
hogy az orvosi ügyeleti ellátásra hat hónap alatt kifizetett összegbıl mennyi terheli 
Dévaványát, az összeg megosztásra kerül a többi települések között?  
Pap Tibor polgármester – a képviselı elsı felvetésére elmondja, hogy a GVOP-s fejlesztés, 
egy szélessávú internet kialakítására, kábeltévé hálózat, helyi telefon stb.-re szólt. Elmondja, 
hogy a térségbıl Ecsegfalva és Dévaványa kivételével a többi település részt vett. Ecsegfalván 
és Dévaványán ez a fejlesztés már megtörtént, ezért nem részesültek ebbıl. Elmondja, hogy a 
pályázat végrehajtását a közremőködı szervezet az elmúlt idıszakban ellenırizte, a 
végelszámolás is megtörtént. A végelszámolás megtörténtét követıen állapították meg, hogy 
volt szabálytalanság a megvalósítás során. Elmondja, hogy azok a települések vannak benne, 
amelyek az önerıt biztosították a pályázathoz. Jogi értelmezés szerint a társulás volt a 
pályázó, így egyetemlegesen felelıs. Elmondja, ha a pénzt vissza kell fizetni azt a Társuláson 
fogják követelni, a Társulásnak kell a tagjain behajtani. Elmondja, hogy ez ügyben már 
történtek intézkedések, amirıl röviden szól.  
Az orvosi ügyelettel kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy Vésztı és Dévaványa fizette az 
elmúlt év decemberében hozott társulási döntés alapján a plusz költséget a Sani-Med Kft. 
részére, a kért a szolgáltatás szintjének fenntartására, azzal, ha közbeszerzési eljárás véget ér a 
költséget elosztják a települések között lakosság arányosan. Megszületett az a döntés, ami ezt 
jóváhagyta 5:1 arányban. Tehát a június 4-ig felmerült költségeket kerülnek szétosztásra a 
települések között. A polgármester röviden szól a Sani-Med Kft. ajánlatáról, amelyet 
elfogadott a Társulás tanácsa.  
Röviden ennyiben kívánt reagálni a képviselı felvetésére.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valakinek hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl a 
következı határozattal: 
 

Határozat: 
 194/2012.(VI.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2012.(II.23.); 
47/2012.(II.23.); 49/2012.(II.23.); 50/2012.(II.23.); 51/2012.(II.23.); 
52/2012.(II.23.); 53/2012.(II.23.); 54/2012.(II.23.); 55/2012.(II.23.); 
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98/2012.(III.29.); 99/2012.(III.29.); 100/2012.(III.29.); 116/2012.(IV.26.); 
117/2012.(IV.26.); 129/2012.(IV.26.); 131/2012.(V.17.); 132/2012.(V.17.); 
133/2012.(V.17.); 134/2012.(V.17.); 136/2012.(V.17.); 139/2012.(V.31.); 
140/2012.(V.31.); 141/2012.(V.31.); 142/2012.(V.31.); 143/2012.(V.31.); 
144/2012.(V.31.); 146/2012.(V.31.); 147/2012.(V.31.); 148/2012.(V.31.); 
169/2012.(V.31.); 170/2012.(V.31.); 171/2012.(V.31.); 173/2012.(V.31.); 
174/2012.(V.31.); 179/2012.(V.31.); 180/2012.(V.31.); 181/2012.(V.31.); 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl.  

 
(A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a Békés 
Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója a dévaványai középiskolai oktatás 
helyzetérıl. 
Köszönti a napirend kapcsán meghívott Kissné dr. Balogh Ibolyát a Békés Megyei Tisza 
Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatóját, Szlota József igazgatóhelyettest, valamint Tóth 
Erika oktatási egység vezetıt.  
A polgármester megadja a szót Kissné dr. Balogh Ibolya részére, ha az írásos anyaghoz van 
szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
(A napirend tárgyalásával azonos idıpontban a kivetítın képek láthatóak az intézményben 
történt fontosabb eseményekrıl. A prezentáció anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Kissné dr. Balogh Ibolya a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatója –
köszönti a testületi ülésen megjelenteket, köszöni, hogy az ülésen tájékoztatást adhatnak a 
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény munkájáról.  
Elmondja, hogy az írásos tájékoztatóban próbálta az intézmény több mint 100 évét 
összefoglalni.  
Az intézmény igazgatója elmondja, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény a megye egyik legjelentısebb oktatási, szakképzési komplexuma, 
intézményegységei Orosházán, Dévaványán, Gyomaendrıdön és Békésen mőködnek. 
Az írásos anyagban a szakmai vizsgákról nem szólt, hiszen azok annak elkészültét követıen 
zajlottak le, a beiratkozások is a napokban történtek meg. 
A szakmai vizsgák eredményérıl elmondja, hogy a tanulók jól vizsgáztak.   
A dévaványai oktatási egységben összesen 49 tanuló tett szakmai vizsgát: festı mázoló és 
tapétázó szakmában 17 fı, 9 fı eladó, 19 fodrász és négy nıi szabó 3,5 és 4,75 közötti 
átlaggal. Gratulál a dévaványai oktatási egység vezetıjének és dolgozóinak a szép 
eredményhez. 
Elmondja, hogy az érettségi vizsga is megállja a helyét az átlag 3,3 volt.  
A jövı évi beiskolázási adatokat tekintve elmondja, hogy Dévaványára 62 fı iratkozott be. 
Elmondja, hogy a korábbi években a beíratottak létszáma 55-66 fı között volt. Elmondja, 
hogy a jelenleg beíratott létszám még nıhet, hiszen nyáron folyamatosan érkezhetnek tanulók.  
Röviden tájékoztatja a jelenlévıket a kompetencia mérések eredményeirıl.  
Elmondja, hogy a jövıt illetıen az EJT Kft-ben jártak, – ezúton köszöni meg a polgármester 
kapcsolatteremtı közremőködését – az igazgató elmondta, hogy hegesztı szakmában szívesen 
várnak tanulókat. Nagyon jó lenne, ha hegesztı, autószerelı, elektronikával foglalkozó 
tanulót tudnának egyben produkálni. A hegesztı képzésben gondolkodnak, hiszen 
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Dévaványán már hagyománya van a képzésnek, amit szeretnének fejleszteni. Rövid idın belül 
keret-megállapodás fog létrejönni a Kft. és intézményük között, amely lehetıséget biztosít 
arra, hogy a tanulók a jól felszerelt üzemben sajátítsák el gyakorlati ismereteiket.  
Elmondja, hogy intézményük elméleti oktatást, valamint kollégiumot tud biztosítani a tanulók 
részére. A Kft. vezetıje elmondta, hogy szívesen hozzájárulnának ösztöndíjjal is a tanulók 
támogatásához, valamint a végzettek számára munkahelyet biztosítanak.  
Röviden szól arról is, hogy a kertészeti képzés bevezetésén is gondolkodnak a jövıben. Szól 
arról, hogy megtekintették a Mátyás úton kialakított kertészetet.   
A tanév kezdetétıl a hegesztı szakma oktatása elkezdıdhet, a kertészképzésre még egy évet 
várni kell.  
Az intézmény igazgatója megköszöni a kiegészítés lehetıségét.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  
Megadja a szót Tóth Erika részére.  
Tóth Erika a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény dévaványai oktatási 
egységének vezetıje – elmondja, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván 
tenni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi Szlota Józsefet a Békés Megyei Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettesét, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni a 
leírtakhoz. 
Szlota József a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese – 
szóbeli kiegészítése nincs a leírtakhoz. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a 
bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – megköszöni az intézmény igazgatójának a színvonalas tájékoztatót.  
A bizottsági ülésen jelen volt Tóth Erika az oktatási egység vezetıje, aki a felmerülı 
kérdésekre megadta a válaszokat.  
Szó volt a kompetencia vizsgálatokról, az érettségirıl, a szakvizsgákról, a beiratkozásokról. A 
szakmák aktualizálásával kapcsolatos kérdésekre is kaptak választ.  
Elmondja, hogy a dévaványai egységben színvonalas volt az asztalos, illetve a festı képzés, 
amelyek elkerültek Békésre. Sajnálatos dolog lenne az, ha a hegesztıképzés beindul 
Dévaványán és azt is elviszik egy központosított településre.  
A bizottság tagjai megköszönik az intézmény dolgozóinak a munkáját, valamint azt, hogy 
nagyon sok programot szerveznek részükre. Meglátásuk, hogy nagyon jó közösség alakult ki 
az intézményben.  
Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Kissné dr. Balogh Ibolya részére. 
Kissné dr. Balogh Ibolya a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatója – 
az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy festı tanulók Békésen nincsenek, asztalos tanulók 
csak akkor mennek Békésre, vagy Orosházára, ha nincs meg Dévaványán a megfelelı tanulói 
létszám. Elmondja, hogy 2-3-4 fıvel nem tudnak mőködtetni tanulócsoportot. A 
hegesztıképzést nem szeretnék elmozdítani, arra törekszenek, hogy az maradjon Dévaványán. 
Szeretnék, ha végzett tanulók a településen maradnának. 
Ezúton köszöni meg a képviselı-testület támogatását is. 
Röviden ennyiben kívánt reagálni az észrevételre.  
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Tóth Erika a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény dévaványai egységének a 
vezetıje – elmondja, hogy Dévaványáról festı tanulók nem mentek el, 19 gyermek vizsgázott 
festıszakmából.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a TISZK rendszer mőködése miatt a 
gyermekeknek érdekében kell, hogy mozgás legyen az oktatás terén.  
A polgármester elmondja, hogy szó volt a testnevelési órák számának a növelésérıl.  
Elmondja, hogy a kormánymegbízott felé, a korábbi fenntartó felé, az országgyőlési képviselı 
felé is jelezték, hogy a középiskolai tornacsarnok megvalósítása ügyében jó lenne közösen 
lépni. Az intézmény igazgatója ezt a problémát ismeri kérdése, hogy esetleg tud-e valamilyen 
megoldást javasolni ez ügyben? 
Kissné dr. Balogh Ibolya a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatója – 
elmondja, hogy évek óta téma a tornacsarnok megvalósításának az ügye. A testnevelési órák 
megtartását a helyi intézményben meg tudják oldani. A tornacsarnok megvalósítása egy nagy 
beruházás lenne, amelynek szükségét a fenntartó felé jelzik, az önkormányzat véleményével 
megfogalmazva. A megvalósítás lehetıségét pályázat útján látja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az igazgató asszonynak a felvetésére történı reagálást.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy az utóbbi években volt szerencséje az intézményben  
– Gyomaendrıdon, Békésen –  minıségbiztosítási ellenırként, érettségi elnökként 
tevékenykedni. A szakképzés beindítását elsısorban a dévaványai gyermekek érdekében 
tették. A géplakatos szakma oktatása elkerült a településrıl Békésre, jó lenne újból ezt is 
oktatni Dévaványán. Elmondja, nagy elıny az is, hogy a vidéki gyermekek számára a 
kollégium biztosított. Több alkalommal volt már szó a kımőves képzésrıl is, valamint arról, 
hogy korábban volt ács- és állványozó képzés is. Úgy érzi, hogy az említett szakmák 
képzésének létjogosultsága lenne, a gyermekek képességeiknek megfelelıen be tudnának 
jutni. Meglátása, hogy egy jó szakmával is lehet sikeresnek lenni.  
Elmondja, hogy 1992. szeptember 1-én indult Dévaványán a szakképzés, az idei évben 20 
éves évfordulója lesz. Véleménye szerint ezt az évfordulót célszerő lenne megünnepelni.  
Tájékoztatja még a jelenlévıket arról, hogy az elmúlt napokban Gyomaendrıdön volt 
érettségi elnök, a vizsgákon nagyon jól szerepeltek a gyermekek.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Kissné dr. Balogh Ibolya részére.  
Kissné dr. Balogh Ibolya a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatója – 
elmondja, hogy a hegesztı, géplakatos, szakmákat Dévaványa, Gyomaendrıd körzetében 
hirdették meg. A következı évi képzési terv elkészítésénél, amelyet októberig el kell 
készíteniük, figyelembe veszik az igényeket és a lehetıségeket. Megjegyzi, hogy a szabó 
képzést hirdették, amelyre 3 fı jelentkezett. Nagyon fontos egy-egy szakma képzésének 
beindításánál a jelentkezık száma.  
Említést tesz a felnıtt képzésrıl, a szakmák váltásáról, ami nehéz lesz, mivel változott a 
szakképzési törvény. 
Megköszöni az elhangzott javaslatokat.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Röviden összefoglalja az elhangzottakat.   
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatóját 
megköszönve az intézmény igazgatójának és dolgozóinak a munkáját kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 195/2012.(VI.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Békés Megyei Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézmény tájékoztatóját a dévaványai középiskolai oktatás helyzetérıl 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselı-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 
munkavégzést kíván.  

 
Felelıs:  - 
Határidı: - 

 
(A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatója a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
2. Napirendi pont 
Bejelentés 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pontra, amely a „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán”címő projekt 
kivitelezıjének kiválasztása. 
A polgármester megadja a szót Dr. Folcz József részre.  
Dr. Folcz József az ALL Investor Kft. képviseletében – köszönti a képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket.  
Gratulál a sikeres pályázathoz, amelynek keretében kerékpárút valósulhat meg Dévaványán.  
A képviselı-testülettıl a közbeszerzési eljárás lebonyolítására kaptak megbízást, amelyet ez 
úton is megköszön.  
Elmondja, hogy a 132/2012.(V.17.) Kt. határozat alapján öt céget kértek fel ajánlattételre 
2012. május 25-én, amelyek a következık: 

- BORGULA-ÉP Kft.  (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) 
- Nagy Akantusz Kft.  (5600 Békéscsaba, Stark Adolf u. 9.) 
- BONAG Kft.   (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) 
- FUTIZO Kft.   (5700 Gyula, Mátyás kir. u. 31/3.) 
- Wiener Center Kft. (5630 Békés Csabai u. 81.) 

A vállalkozóknak az ajánlatok benyújtására 2012. június 15-én 14 óráig volt lehetıségük.  
Igazolásra került, hogy mindegyik ajánlattevı az ajánlati felhívást átvette. Az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott határidıig, 2012. június 15. 14 óráig három ajánlattevı nyújtott be 
ajánlatot, amelyek a következık: 

- Nagy Akantusz Kft.  (5600 Békéscsaba, Stark Adolf u. 9.) 
- BONAG Kft.   (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) 
- FUTIZO Kft.   (5700 Gyula, Mátyás kir. u. 31/3.) 

A képviselı-testület úgy döntött, hogy az értékelés során ne csak az ajánlati árat vizsgálják, 
hanem más egyéb értékelhetı szempontokat is. Ez alapján került megállapításra, hogy 
vizsgálják az ajánlati árat, a jótállási idıt, a késedelmi kötbért és a meghiúsulási kötbért.  
Az ALL Investor Kft. képviselıje ismerteti a beérkezett ajánlatokat, amelyek a következık: 
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1. FUTIZO Kft. ajánlati ára (nettó):    76.724.735,- Ft 
Jótállási idı:      12 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke (nettó Ft/nap):   490.000,- Ft/nap 
Meghiúsulási kötbér (nettó Ft)    4.900.000,- Ft 

 
2. NAGY AKANTUSZ Kft. 

Ajánlati ár (nettó):      79.072.836,- Ft 
Jótállási idı:      12 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke (nettó Ft/nap)   502.110,- Ft/nap 
Meghiúsulási kötbér (nettó Ft)    5.021.150,- Ft 
 

3. Bonag Általános Vállalkozási és Építıipari Kft. 
Ajánlati ár (nettó):      82.928.816,- Ft 
Jótállási idı:      12 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke (nettó Ft/nap)   414.644,- Ft/nap 
Meghiúsulási kötbér (nettó Ft)    4.146.441,- Ft 

 
Az ajánlatok bontását követıen megállapításra került, hogy a NAGY AKANTUSZ Kft. 
BONAG Kft. ajánlatában hiányosságok vannak, így a Kbt. 67. § alapján hiánypótlásra lettek 
felszólítva. 
A hiánypótlást egyik ajánlattevı sem teljesítette, így az Ajánlatkérı mindkét ajánlattevıt 
kizárta az eljárásból. 
A tárgyalási eljáráson a FUTIZO Kft. az alábbi kedvezıbb megajánlást tette, mely szerint az 
ajánlati ár: 73.500.000,- Ft + ÁFA. 
Ezzel a közbeszerzési eljárás ezen szakasza befejezıdött.  
Kéri a képviselı-testületet döntsenek arról, hogy a NAGY AKANTUSZ Kft. és a BONAG 
Kft. az eljárásból kizárásra kerüljön, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásnak nem 
tettek eleget, a FUTIZO Kft., mint egyetlen érvényes ajánlatot tevı, és ez által összességében 
legelınyösebb ajánlatot tevı az eljárás nyertese. 
A szerzıdéskötési moratórium lejártát követı napon a szerzıdéskötés megtörténhet.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
A beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos szakmai értékelés, döntési javaslat elıterjesztés 
mellékletét képezi.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Folcz Józsefnek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy az ajánlati ár megegyezik a rendelkezésre álló fedezettel, így önerıt pótolni 
nem szükséges.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester elmondja, hogy a Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) 
bekezdése értelmében névszerinti szavazással kell a testületnek döntését meghozni 
„Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” 
címő tárgyban indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról. 
 
A polgármester felolvassa a határozati javaslatot, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kerékpárral a környezetvédelemért 
– Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” címő tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” címő 
tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a Nagy Akantusz Kft. (5600 
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Békéscsaba, Stark A. u. 9.) és a Bonag Általános Vállalkozási és Építıipari Kft. (5600 
Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) ajánlatát érvénytelennek tekinti a Kbt. 74. § (1) e) pontja 
alapján, míg a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/1.) ajánlata megfelel a 
jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban foglalt alkalmassági és 
érvényességi feltételeknek.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” 
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a FUTIZO Kft. (5700 
Gyula, Mátyás Király u. 31/1.) - mint összességében legelınyösebb ajánlattevı – 
73.500.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az „Kerékpárral 
a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” 
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az építési szerzıdés aláírásával. „ 
 

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak. 
A polgármester ezt követıen felolvassa a képviselı-testületi tagok nevét, s a jelenlévı 
képviselık pedig nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthetı 
kimondásával szavazzanak.  

 
Pap Tibor polgármester  „igen” 
dr. Ágoston Sándor képviselı  „igen”  
Kiss Károly  képviselı   „igen” 
Nyuzó Marietta képviselı  „igen” 
Földi Imre képviselı  „igen” 
Kanó József képviselı  „igen” 
Séllei Zsigmond  képviselı  „igen” 
Dékány József  képviselı   „igen” 
 
  
Pap Tibor polgármester – szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat:  
196/2012.(VI.28.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kerékpárral a környezetvédelemért – 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” címő tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” címő 
tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a Nagy Akantusz Kft. (5600 
Békéscsaba, Stark A. u. 9.) és a Bonag Általános Vállalkozási és Építıipari Kft. (5600 
Békéscsaba, Tompa u. 2/1.) ajánlatát érvénytelennek tekinti a Kbt. 74. § (1) e) pontja 
alapján, míg a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/1.) ajánlata megfelel a 
jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban foglalt alkalmassági és 
érvényességi feltételeknek.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” 
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a FUTIZO Kft. (5700 
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Gyula, Mátyás Király u. 31/1.) – mint összességében legelınyösebb ajánlattevı – 
73.500.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az „Kerékpárral 
a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” 
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az építési szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  2012. július 9. 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – kérdése, hogy a szerzıdéskötésre mikor fog sor kerülni és mikor kezdıdik a 
beruházás, és mikorra kell befejezni? 
Dr. Folcz József az ALL Investor Kft. képviseletében – elmondja, hogy az összegzést a 
holnapi napon fogja továbbítani az eljárás érintettjeinek. Az összegzés megküldését követı 
napon indul a szerzıdéskötési moratórium, amelynek idıtartama 10 nap. A szerzıdés 
megkötését követıen lehet átadni a munkaterületet, azt követıen kezdıdhet a beruházás. A 
befejezési határidı a szerzıdéskötéstıl számított 90 nap.  
Megköszöni a képviselı-testületnek, hogy elfogadták a döntési javaslataikat, gratulál a 
nyertes cégnek és sok sikert kíván a munka kivitelezéséhez. Kívánja, hogy az önkormányzat 
és a lakosság megelégedésére egy jól sikerült beruházáson legyenek túl, amely sokak örömét 
fogja szolgálni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Folcz Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki a témához hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
A polgármester megköszöni az ALL Investor Kft. dolgozóinak a munkáját.  
A polgármester a témát lezárja.  
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének 
beszámolója az oktatási szakmai tevékenységrıl és az intézményi mőködésrıl.   
A polgármester megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet igazgató részére, ha az írásos 
anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Mővelıdési Központ igazgatója – köszönti a 
jelenlévıket. 
Elmondja, hogy a beszámoló 3. oldalán a következı mondat kétszer szerepel: 
„A táblázatból is jól látszik, hogy a költségvetési kiadásból a személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelı járulékok 68,6 %-ot tesznek ki.” 
A beszámoló 8. oldalán tévesen lett beírva a táblázatba a Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézményben továbbtanulók száma, ami helyesen 13. 
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Az intézmény igazgatója elmondja, hogy a beszámoló 4. oldalán található táblázatban látható, 
hogy a tanulói létszám folyamatosan csökken 2007. évhez viszonyítva a 2011-es évet 131 
gyermekkel kevesebb a létszám.  
A táblázat következı sorában látható, hogy a sajátos nevelési igényő, illetve a beilleszkedési 
zavarokkal küzdı gyermekek száma növekedett. Elmondja, hogy ezek a gyermekek nagyon 
sok figyelmet igényelnek, külön tanterv alapján tanultak közülük néhányan, a többi 
gyermeknek, ahová be lettek integrálva, ezáltal nehezebb körülmények között kell tanulniuk.  
A kompetencia mérések eredményeirıl nem szól, hiszen azokról az elmúlt testületi ülésen 
számolt be.  
Röviden szól a tanulás mellett szervezett programokról, amely nagyon sokrétő.  
Az intézmény igazgatója említést tesz arról, hogy az iskola alapítványa segítséget nyújt a 
gyermekek számára, hogy különbözı versenyeken, rendezvényeken részt vegyenek, 
jutalmakat tudnak adni részükre. 10 tanuló kapott dicsérı oklevelet, mivel a 8 év alatt kitőnı 
volt az eredményük. Az alapítvány nélkül a jutalmazásokra sem lenne lehetıségük. 
 Elmondja, hogy 66 tanköteles gyermekbıl az elsı osztályba 57 gyermeket írattak be szüleik, 
így a tervezett két osztály helyett három osztály indítása szükséges.  
Röviden ennyivel kívánta kiegészíteni a leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az intézmény igazgatójának az elmondottakat.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – megköszöni az intézmény igazgatójának a színvonalas tájékoztatót.  
Elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót az ülésén részletesen megtárgyalta, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé. 
Szó volt az ülésen a tanulási nehézségekkel küzdı gyermekek oktatásáról, a versenyeken elért 
eredményekrıl, valamint arról is, hogy sokrétő kapcsolatokat ápol az intézmény.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Mariettának az elmondottakat. 
Megkérdezi Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e 
hozzászólni? 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Szügyi Dániel Általános Iskolában 
7 gyermeket írattak be a szüleik. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, jelezték a kormányhivatal felé, hogy az általános iskola 
két lovas oktatást is végzı szervezettel tart kapcsolatot 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja az Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola 
Intézményegységének beszámolóját az oktatási szakmai tevékenységrıl és az intézményi 
mőködésrıl kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
197/2012.(VI.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési 
Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének beszámolóját az 
oktatási szakmai tevékenységrıl és az intézményi mőködésrıl jóváhagyólag 
elfogadja. 
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A képviselı-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes 
munkavégzést kíván.  

 
Felelıs:  - 
Határidı: - 

 
(Az Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének 
beszámolója az oktatási szakmai tevékenységrıl és az intézményi mőködésrıl a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 
helyzetelemzésének felülvizsgálata. 
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı, humánszakreferens készítette.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens – elmondja, hogy a Dévaványa-
Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzését 
2007. december 13-ai ülésén a 380/2007.(XII.13) számú határozatával fogadta el. Jelen ülésre 
a helyzetelemzés felülvizsgálatát terjeszette a Képviselı-testület elé.  
Elmondja, hogy a felülvizsgálat során aktualizálásra kerültek a hivatkozott jogszabályok, a 
statisztikai számadatok. Közoktatási szakértı bevonását nem tartotta indokoltnak az 
irodavezetı, mivel 2013. január 1-jétıl az általános iskolák átkerülnek állami fenntartásba, így 
a felülvizsgálat fél éves idıszakra releváns. Természetesen amennyiben feláll az új intézmény 
a szükséges alapdokumentumokat, koncepciókat, programokat újból el kell készíteni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás 
Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés felülvizsgálatát elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
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 egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
198/2012.(VI.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés 
felülvizsgálatát elfogadja. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 
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(Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Helyzetelemzése a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Program 
Intézkedési tervének felülvizsgálata. 
Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot szintén Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, 
humánszakreferens terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens – elmondja, hogy a Dévaványa-
Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Program Intézkedési 
Terv 2008. december 11-ei ülésén a 452/2008.(XII.11) számú határozatával fogadta el. Jelen 
ülésre a program intézkedési tervének felülvizsgálatát készítette el az irodavezetı. A 
felülvizsgálat során aktualizálásra kerültek a hivatkozott jogszabályok, a statisztikai 
számadatok. Közoktatási szakértı bevonását – mint a Dévaványa - Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés felülvizsgálatakor 
– nem tartotta indokoltnak, mivel 2013. január 1-jétıl az általános iskolák átkerülnek állami 
fenntartásba, így a felülvizsgálat fél éves idıszakra releváns. Természetesen amennyiben 
feláll az új intézmény a szükséges alapdokumentumokat, koncepciókat, programokat újból el 
kell készíteni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás 
Közoktatási Esélyegyenlıségi Program Intézkedési Terv felülvizsgálatát elfogadásra javasolja 
a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
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 egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
199/2012. (VI. 28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa - Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Program Intézkedési 
Terv felülvizsgálatát elfogadja. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

(Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Program 
Intézkedési Terve a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentést Balogh Csilla jegyzı terjesztette a testület elé, amely a 
tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati  rendelet megalkotásával 
kapcsolatos. 
A polgármester megadja szót részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény biztosítja az önkormányzatok számára, hogy a megszőnt 
önkormányzati szabálysértési rendeletalkotási jogosultság helyett a tiltott, közösségellenes 
magatartások esetében közigazgatási bírságot szabjanak ki az Ötv. alapján. Az Ötv. 54. § (4) 
bekezdése új feladatkörként definiálja, hogy az önkormányzat helyi rendeletben 
meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat, amely magatartás elkövetıjével 
szemben ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedı 
közigazgatási bírság kiszabása rendelhetı el, amely 100 %-ban az önkormányzat saját 
bevételét képezi. Az Ötv. 143. § (4) bekezdés e) pontja értelmében az önkormányzat 
képviselı-testülete felhatalmazást kap, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 
tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetıjével szembeni 
pénzbírság kiszabásának szabályait.  
Az Ötv.-ben foglaltak alapján akár százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírságot, 
valamint ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírságot lehet kiszabni a tiltott, közösségellenes 
magatartás elkövetıjével szemben.  
A jegyzı elmondja, hogy a tiltott, közösségellenes magatartások az önkormányzat helyi 
rendeletében korábban szabálysértési tényállásokként szereplı magatartások alapul vételével 
kerültek meghatározásra. Tehát azok a szabálysértési tényállások, amelyeket a képviselı-
testület az áprilisi testületi ülésen hatályon kívül helyezett a törvény végrehajtása érdekében, 
most egy rendeletbe szerkesztve tiltott, közösségellenes magatartásként kerültek 
meghatározásra. Azok a magatartások, amelyek ezentúl kerültek be a rendelettervezetbe piros 
színnel kerültek jelölve.  
A rendeletalkotás során tekintettel kell lenni arra, hogy tiltott, közösségellenes magatartásként 
nem határozható meg olyan tevékenység vagy mulasztás, amelyet törvény bőncselekménynek 
vagy szabálysértésnek minısít, úgyszintén, ha a magatartásra törvény vagy kormányrendelet 
közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.  
Elmondja még, hogy éves szinten kb. 10-12 szabálysértés szankcionálása történt, ami 
önkormányzati rendeletet alapult.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a rendelettervezettel kapcsolatban.  
A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – jól értelmezi, hogy maximum 50.000,- Ft helyszíni bírság 
szabható ki azért, ha valaki a füvet nem vágja le.  
Balogh Csilla jegyzı – a képviselı jól értelmezi az elmondottakat, valóban 50.000,- Ft-ig 
terjedı helyszíni bírság szabható ki.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselı részére.  



 18 

Kanó József képviselı – kérdése, hogy azoknál az ingatlanoknál, amelyeknek a tulajdonosa, 
valamelyik pénzintézet, vagy leörökölt lakatlan ingatlanoknál ki fogja levágni a füvet? 
Megjegyzi, hogy egyre több az olyan ingatlan, ahol az udvar, valamint az utca is gazos. Ilyen 
esetekben tudnak-e valamilyen lépést tenni? 
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen jelen volt a közterületi ır, aki ezekre a 
felvetésekre reagált.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Augusztiny Zoltán közterületi ır részére.  
Augusztiny Zoltán közterületi ır – köszönti az ülésen megjelenteket. 
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyeknek ismeretlenek a 
tulajdonosai. Elmondja, hogy 32 olyan ingatlan van és hozzátartozó közterület, amelynek 
állapota ellen csak ezzel a magatartás-szabályozással lehet tenni valamit. Meglátása, hogy a 
szóbeli figyelmeztetés nem elegendı a lakosok számára, úgy gondolja, ha írásos lesz a 
felszólítás és lesz rajta megjelölve összeg a bírságra vonatkozóan, az motiváló tényezı lehet.  
Elmondja, hogy a kóbor ebek témája nem ide tartozik, de elmondja, hogy a befogásuk 
jelenleg szünetel, mivel a gyepmesteri telep nem mőködik.  
A bizottsági ülésen is elmondta észrevételét azzal kapcsolatban, hogy hétvégén a fiatalok a 
szórakozóhelyek környékén szétszórják a szemetet, az utcakép kívánni valót hagy maga után.  
Röviden szól a rongálásokról, amelyek szintén hétvégén jellemzıek, valamint említést tesz a 
legyek és a rágcsálók irtásáról. 
Véleménye, hogy nagyobb odafigyelés lenne szükséges a városközpontra, különösen 
hétvégeken.  
Ennyiben kívánta tájékoztatni a testületet.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy nyújtottak be pályázatot térfigyelı rendszer 
kialakítására, bízik benne, hogy eredményes lesz. A rendırségi beszámoló kapcsán 
elhangzott, hogy a késı esti, éjszakai idıszakokban visszatérı ellenırzéseket hajtanak végre 
pedagógusokkal, hivatali dolgozókkal, polgárırökkel közösen. A közterületeket, illetve a 
szórakozóhelyeket ellenırzik.  
Megjegyzi, hogy a szomszédos településeken nem tapasztalható hétvégeken a szemetes 
utcakép, valamint a rongálás sem.  
A polgármester elmondja, a közterületi ır nem tett említést arról, hogy az elhagyott 
ingatlanok tulajdonosait megkeresi levélben, amelyre több esetben nem reagálnak, de arra is 
volt példa, hogy segítséget kértek. 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – arra a következtetésre jutott, amennyiben a településen egy 
ingatlanon 3 db sertést tartanak, már bírság szabható ki.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet 
azon része, amely a tartható állatok számát határozza meg, az  2014. január 1-én lép hatályba.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint e magatartások elkövetıivel 
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

19/2012.(VI.29.) önkormányzati rendeletét 
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a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint e 

magatartások elkövetıivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a település szerkezeti terv 
módosításával kapcsolatos.  
Elmondja, hogy az elıkészítési munkálatokhoz szükséges döntéseket a testület már korábbi 
ülésein meghozta.  
A polgármester megadja a szót Torma Gyöngyi a Tér és Terület Bt. ügyvezetıje részére. 
Torma Gyöngyi a Tér és Terület Bt. ügyvezetıje – köszönti a jelenlévıket.  
Röviden összefoglalja az eddig történt folyamatot.  
Döntött arról a testület, hogy a rendezési tervet módosítani kívánják. Az EJT Kft. a mellette 
lévı területtel bıvíteni szeretné a már meglévı területét, amiatt, hogy a tevékenységéhez 
szükséges beruházást meg tudja valósítani.  
A jelenlegi rendezési tervben ez a kapcsolódó terület véderdıként szerepel ahhoz, hogy ezt 
gazdasági területként lehessen használni a településszerkezeti tervét kell módosítani.   
Az elıterjesztéshez csatolt mellékleten látható a jelenlegi állapot és a tervezett állapot.  
Elmondja, hogy a rendezési terv és ezen belül a településszerkezeti terv módosítása során 
szükséges elıírás, hogy egyetlen településen sem csökkenhet a biológiai aktivitás. Elmondja, 
hogy egy zöldterületet, jelen esetben véderdıt, amelynek a legmagasabb a biológiai aktivitási 
értéke és a mutatószáma is, ha ezt egy beépítendı területté változtatják, akkor ennek a 
pótlására szükség lesz. Erre találtak közösen megoldást a második tervlapon látható kertek 
melletti szántóterület északi részének szükséges mértékig történı beerdısítését, amely 
településszerkezeti elhelyezkedését tekintve is jó helyen van, hiszen védelmet jelent, mivel 
mellette lévı erdıterülethez kapcsolódik a tervezett erdısítés. 
Elmondja, hogy a szerkezeti tervben az elhangzott módosítási javaslat szerepel, amellyel ha 
egyetért a testület, akkor ezt határozattal lehet jóváhagyni.  
Elmondja, hogy a következı a szabályozási terv ugyancsak ezekre a területekre vonatkozó 
módosítása, ugyancsak ehhez kapcsolódó helyi építési szabályozásnak is a módosítása. 
Elmondja, hogy a szabályozási terv a helyi építési szabályozás mellékletét képezi. A Kft. 
ügyvezetıje elmondja, hogy a módosítás során az EJT Kft-hez kapcsolódóan ugyanolyan 
építési övezetet jelöltek ki, amilyen jelenleg a Kft. területe, illetve véderdı jelenleg is van a 
településrendezési tervben ezekre a szabályozás részletes elıírásokat tartalmaz, ezért a 
szabályozás módosítása abból áll, hogy ezt a módosító lapot be kell emelne a rendelet 
mellékletei közzé. Röviden ennyiben kívánta ismertetni a rendeletmódosítás okát.  
Elmondja, hogy a testület döntését követıen az államigazgatási szerveket megkeresték, 
egyeztetéseket folytattak le. A vélemények visszaérkezését követıen minimális módosításra 
volt szükség.  
Az elkészített anyagot az önkormányzat megküldte a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze részére. 
Az állami fıépítész ügyrendi helyettesének levelét az ügyvezetı felolvassa, amely a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.   
Röviden ennyit kívánt elmondani, a kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Torma Gyöngyinek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja, hogy a testület a határozati 
javaslatban foglaltakat fogadja el, valamint javasolja a rendelet megalkotását is.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, valamint 
a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Tm-1/2012 és Tm-2/2012 M=1:10000 méretarányú tervlapoknak 
megfelelıen módosítsák a település - 269/2002. (XI.28.) Képviselı-testületi határozattal 
elfogadott - szerkezeti tervét a 01285/6, 01277/33, 01253/44, 2495, 01277/35 hrsz-ú területek, 
továbbá a 01253/44, 01253/46, 0959/49, 0852/3, 0851/5, 1468 és 2502 hrsz-ú területek által 
határolt területeire kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
200/2012.(VI.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt 
Tm-1/2012 és Tm-2/2012 M=1:10000 méretarányú tervlapoknak megfelelıen 
módosítja a település - 269/2002. (XI.28.) Képviselı-testületi határozattal elfogadott 
- szerkezeti tervét a 01285/6, 01277/33, 01253/44, 2495, 01277/35 hrsz-ú területek, 
továbbá a 01253/44, 01253/46, 0959/49, 0852/3, 0851/5, 1468 és 2502 hrsz-ú 
területek által határolt területeire. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  - 
Melléklet:  2 db tervlap  



 





 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a település helyi építési szabályozásáról szóló 1/2004.(II.2.) 
önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

20/2012.(VI.29.) önkormányzati rendeletét  
a 

a település helyi építési szabályozásáról szóló 1/2004. (II. 2.)   
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Torma Gyöngyinek a munkáját valamint, hogy a 
testületi ülésen megjelent és tájékoztatta a jelenlévıket. 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a mezıgazdasági növények 
betakarítására vonatkozó ajánlat elbírálása. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, programirányító – elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 
Dévaványa, Külterület 0770/7 hrsz. (43,9 ha kukorica), 0379/1-3 hrsz. (59,0 ha napraforgó), 
0439/9-14 hrsz. (29,48 ha repce), és 0576/1-12 helyrajzi számú (23,82 ha repce)  
mezıgazdasági területeken lévı növények összesen 156,2 ha betakarítására, beszállítására, 
tisztítására, szárítására és tárolására vonatkozóan a testület döntése értelmében ajánlatokat  
kértek. 

A munkák  megkezdésének határideje:  2012. július 15. 
 befejezési határideje:  2012. október 31. 
Ajánlatok  benyújtásának, bontásának határideje:  2012. június 21. 1000 
 helye:  Polgármesteri Hivatal 13. számú irodája 

Az ajánlatokról – bizottsági javaslat alapján –, Képviselı-testület dönt 2012. június 28-án. 
Kiértesítés a döntést követıen 3 munkanapon belül. 
 
Az ajánlattételre  felkért  vállalkozók: 

1. Bartha-Agrár Kft. 
5510 Dévaványa, Külterület 072/23 

      2.   Fehér Mihály mg-i vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48. 
      3.   Földvári István mg-i vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. 
      4.   Szőcs Tibor Imre mg-i vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
      5.   Agrodéva Kft. 
            5510 Dévaványa, Széchenyi u.4. 
 
A megadott határidıig egy ajánlat érkezett: 
Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozótól, (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.). 
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A programirányító ismerteti a beérkezett ajánlatot, amely az elıterjesztésben részletesen le 
van írva.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági 
vállalkozó által benyújtott ajánlatot fogadja el a testület.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy Szőcs Tibor Imre egyetlen ajánlatot tevı ajánlatát fogadják el kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
201/2012.(VI.28.) Kt. hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıgazdasági 
növények (repce,kukorica,napraforgó) 156,2 ha betakarítására, beszállítására, tisztítására, 
szárítására, tárolására, tárgyában  Szőcs Tibor Imre mg-i vállalkozó, – 5510 Dévaványa, 
Mikszáth u. 48/1. – mint egyetlen érvényes ajánlattevı ajánlatát hirdeti ki nyertesnek az 
alábbi tartalommal: 
 

   

Ssz. 
Munka megnevezése 

Ajánlati ár 

N0 Áfa Bo 

1. 
Repce learatása (Ft+Áfa/ha) kaszahosszabítóval és 
oldalkaszával 53,3 ha 

16.500.- Ft 4.455.- 20.955.- Ft 

2. 
Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı 
telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel 
(Ft+Áfa/to) 

1.200.- Ft 324.- Ft 1.524.- Ft 

3. Beszállított repce tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000.- Ft 540.- Ft 2.540.- Ft  

4. 
13,0 %-ot meghaladó víztartalom esetén szárítás 
elvégzése (Ft+Áfa/to) 

- - - 

5. 
Betárolás ajánlattevı tároló épületében 
(Ft+Áfa/to) 

350.- Ft 94.5 Ft 444,5.Ft 

6. 
Tárolás (idıtartama ajánlatkérı szempontjából 
még nem ismert) (Ft+Áfa/to/nap) 

10.- Ft 2,7 Ft 12,7 Ft 

7. 
Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén 
kitárolás (Ft+Áfa/to) 

350.- Ft 94,5Ft 444,5 Ft 

 

Ssz. Munka megnevezése 
Ajánlati ár 

N0 Áfa Bo 

1. Napraforgó learatása (Ft+Áfa/ha) 59,0 ha 15.500.- Ft 4.185.- Ft 19.685.- Ft 

2. 
Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı 
telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel 
(Ft+Áfa/to) 

1.500.- Ft  405.- 1.905.- Ft 
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3. Beszállított napraforgó tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000.- Ft 540.- Ft 2.540.- Ft  

4. 
12,0 %-ot meghaladó víztartalom esetén szárítás 
elvégzése (Ft+Áfa/to) 

- - - 

5. 
Betárolás ajánlattevı tároló épületében 
(Ft+Áfa/to) 

350.- Ft 94,5 Ft 444,5 Ft 

6. 
Tárolás (idıtartama ajánlatkérı szempontjából 
még nem ismert) (Ft+Áfa/to/nap) 

10.- Ft 2,7 Ft 12,7 Ft 

7. 
Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén 
kitárolás (Ft+Áfa/to) 

350.- Ft 94,5 Ft 444,5 Ft 

 

Ssz. Munka megnevezése 
Ajánlati ár 

N0 Áfa Bo 

1. Kukorica learatása (Ft+Áfa/ha)szárzúzóval 43,9ha 16.500.- Ft 4.455.- Ft 20.955.- Ft 

2. 
Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı 
telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel 
(Ft+Áfa/to) 

1.200.- Ft 324.- Ft 1.524.- Ft 

3. Beszállított kukorica tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000.- Ft 540.- Ft 2.540.- Ft 

4. 
14,5 %-ot meghaladó víztartalom esetén szárítás 
elvégzése (Ft+Áfa/to) 

- - - 

5. 
Betárolás ajánlattevı tároló épületében 
(Ft+Áfa/to) 

350.- Ft 94,5 Ft 444,5 Ft 

6. 
Tárolás (idıtartama ajánlatkérı szempontjából 
még nem ismert) (Ft+Áfa/to/nap) 

10.- Ft 2,7 Ft 12,7 Ft 

7. 
Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén 
kitárolás (Ft+Áfa/to) 

350.- Ft 94,5 Ft 444,5 Ft 

 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával. 
 
Felelıs:        Pap Tibor polgármester  
                      Földi Imre szervezı 
Határidı: 2012. október 31. 
 
 
 
Kiss Károly képviselı elhagyja az üléstermet, így a testület létszáma 7 fı.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az Önkormányzat 2011. október 21-én pályázatot 
nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 76/2011.(VII.29.) 
VM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás „Településfejlesztési akciók a Körös- 
Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén” elnevezéső célterületére „Járdafelújítás 
Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címmel, melyet a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 2012.06.14-én érkezett kiértesítıje szerint támogatásra érdemesnek 
nyilvánított.  
A pályázat keretében a településkép javítását célzó projekteket lehetett benyújtani. Az 
önkormányzat ezen fejlesztési cél keretében a település központjában, a Hısök tere déli 
részén fekvı  rossz állapotú járda elbontását és helyén egy korszerő kis sétány kialakítását 
tervezi.  
A megítélt támogatás összege nettó: 1.000.000,- Ft.  
A pályázat megvalósításának idıszaka: 2012.06.14. – 2014.06.14. 
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A kivitelezés határideje: 2012.06.14. – 2013.03.14. 
Az építési munkálatok elvégzésére vonatkozóan az önkormányzat, helyi beszerzési eljárás 
keretében az alábbi vállalkozásokat kérné fel árajánlattételre:  

• Kiss Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.) 
• BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) 
• VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) 
• TÓTKAÉP Építıipari Kft. (5500 Gyomaendrıd, VI. ker. 540.) 
• Wiener Center Kft. (5630 Békés, Csabai út 81.) 
• FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás K. u. 31/3.) 

A mőszaki ellenırzésre vonatkozóan az önkormányzat, helyi beszerzési eljárás keretében az 
alábbi vállalkozásokat kérné fel árajánlattételre:  

• Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
• Véha Tamás (5600 Békéscsaba, Szılı utca 108.) 
• Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky 

u. 17. I/7.) 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban felsorolt 
vállalkozásokat kérjék fel ajánlattételre a kivitelezés tekintetében, valamint Szabó Miklós 
egyéni vállalkozó, Dévaványa, Borona u. 17. szám alatti lakostól is kérjenek ajánlatot.  
A bizottság egyetért azzal is, hogy a határozati javaslatban felsorolt vállalkozásoktól kérjenek 
ajánlatot a mőszaki ellenırzés vonatkozásában.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – javasolja, hogy Diós Zoltán Dévaványa, Vásárszél u. 18. szám 
alatti lakos, vállalkozótól is kérjenek ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki javaslatot tenni? 
Megállapítja, hogy több javaslat nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban felsorolt vállalkozásokon túl Szabó Miklós 
egyéni vállalkozótól, valamint Diós Zoltán egyéni vállalkozótól is kérjenek ajánlatot kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a kivitelezésre a határozati 
javaslatban szereplı vállalkozásoktól, valamint Szabó Miklós és Diós Zoltán vállalkozóktól 
kérjenek ajánlatot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a mőszaki ellenırzésre vonatkozóan a Békés Mérnök Kft-tıl, Véha 
Tamástól és a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft-tıl kérjenek ajánlatot kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a mőszaki ellenırzésre a határozati 
javaslatban szereplı vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a kivitelezésre és a mőszaki ellenırzésre az elhangzott 
vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
202/2012. (VI. 28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján benyújtott 
„Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címő pályázatához 
kapcsolódó építés lebonyolítására az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot:  

• Kiss Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.) 
• BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) 
• VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) 
• TÓTKAÉP Építıipari Kft. (5500 Gyomaendrıd, VI. ker. 540.) 
• Wiener Center Kft. (5630 Békés, Csabai út 81.) 
• FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás K. u. 31/3.) 
• Szabó Miklós egyéni vállalkozó (Dévaványa, Borona u. 17.) 
• Diós Zoltán egyéni vállalkozó (Dévaványa, Vásárszél u. 18.) 

  
A mőszaki ellenırzésre vonatkozóan az önkormányzat, helyi beszerzési eljárás keretében az 
alábbi vállalkozásoktól kér ajánlatot:  

• Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) 
• Véha Tamás (5600 Békéscsaba, Szılı utca 108.) 
• Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky 

u. 17. I/7.) 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre 
az építés lebonyolítására vonatkozóan.  
  
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2012. július 6. - az ajánlatkérı levelek megküldésére -    
 
 
Kiss Károly képviselı visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma ismételten 8 
fı.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés egy támogatási kérelem, 
amely a Tartósbetegségben Élık Egyesülete részérıl fogalmazódott meg már másodízben, a 
testület ebben a kérdésben már egy alkalommal hozott döntést. 
Kérik, hogy a testület korábbi döntését módosítsa és nagyobb támogatási összeget ítéljenek 
meg számukra.  
Az elsı kérelemben kért támogatás összege 100.000,- Ft.  
A polgármester elmondja, hogy a kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a 
közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi 
feltételeknek megfelelıen.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a kérelmet megtárgyalta ülésén. Volt javaslat arra 
vonatkozóan, hogy ne emeljenek a korábban megítélt 50.000,- Ft-os támogatáson, arra 
vonatkozóan is volt javaslat, hogy a támogatás mértéke 100.000,- legyen. 
A bizottság úgy döntött, hogy 75.000,- Ft támogatás megítélését javasolja a testület felé. 
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A bizottság azért döntött a 75.000,- Ft összegő támogatás mellett, mivel a Medicopter 
Alapítvány részére is fognak javasolni támogatást.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a Tartósbetegségben Élık Egyesületének 73 tagja 
van. Nincs elegendı pénzük arra, hogy rendezvényeket, alapítványi esteket szervezzenek. Az 
egyesület részére nem tartja túlzónak a 100.000,- Ft összegő támogatást, amelynek megítélést 
javasolja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek módosító indítványa? 
Megállapítja, hogy több javaslat nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Tartósbetegségben Élık Egyesületét 100.000,- Ft-al támogassák 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem ítéli meg a 100.000,- Ft összegő támogatást a Tartósbetegségben 
Élık Egyesülete részére.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy 75.000,- Ft támogatásban részesítsék az Egyesületet kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
203/2012.(VI.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy korábbi 
154/2012.(V.31.) Kt. határozatát módosítja és a Tartósbetegségben Élık Dévaványai 
Egyesülete részére 75.000,- Ft támogatást nyújt a Betakarítási ünnepségen résztvevı 
tagok megvendégeléséhez és a Karácsonyi ünnepség megrendezéséhez.  
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított általános 
tartalék terhére mőködési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre, kiadásként 
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 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Dévaványa 3226 és 3216 
hrsz. alatti belterület (Körösladány út vége, Makkos erdı) tereprendezésével, víztelenítésével 
kapcsolatos. 
Elmondja, hogy az említett terület mélyfekvéső, legalacsonyabb pontja a volt lıtér, mely 
jelenlegi formájában helyenként erdıtelepítésre alkalmatlan, ezért tereprendezése szükséges. 
Ennek aktualitását az adja, hogy a jelenleg EJT Kft-nél folyó beruházás kapcsán mintegy 
4.000 m3 föld kerül odaszállításra. A terület tereprendezését elızetesen a Békési Víztársulat 
szakemberei felmérték és az alábbi megállapítást tették: 

1. A teljeskörő tereprendezéshez szükséges összesen ~ 12.000 m3, ebbıl a helyszínen 
rendelkezésre áll már 2.000 m3 föld (lıtér-domb elegyengetés, eddig már odaszállított 
föld). További odaszállításra kerül az EJT Kft-tıl 4.000 m3, hiányzik 6.000 m3, mely 
különbözet pótlása történhet: 

a. a környezı magasabb területekrıl gépi nyeséssel, vagy  
b. egyéb helyrıl odaszállítással (pl. Téglagyári agyagbánya). 

2. A terület víztelenítéséhez szükséges 202 m3 földmedrő csatorna építése profilkanállal. 
A terület közepén meglévı út biztosításához szükséges csıáteresz építése tiltós 
elzárással 10 fm hosszban. 

A fenti beruházás költségigénye az elızetes kalkuláció alapján  
a. helyszíni földnyeséssel bruttó ~7.000.0000,- Ft 
b. földbeszállítással egyéb helyrıl bruttó ~ 12.000.000,- Ft + a föld értéke (6.000 m3 x 

800,- Ft =~ 4.800.000,- Ft) 
A megvalósításra természetesen akkor kerülhet sor, ha a szükséges forrás rendelkezésre áll. A 
fásításra kapott 10 millió forintból eddig 1 millió forint került felhasználásra, jó lenne ha 
ebbıl az összegbıl a tereprendezésre is lehetne fordítni ez esetben a területen erdıt lehetne 
telepíteni. Az ajánlattevık felé is jelezni fogják, hogy az ajánlatkérı fenntartja azt a jogot, 
amennyiben nem rendelkezik elegendı forrással egyik ajánlatra sem, akkor az ajánlatot nem 
fogja elbírálni, a fejlesztéstıl eláll.  
A közbeszerzési szabályzat alapján a megvalósuló földmunkálatok elvégzésére vonatkozóan 
az alábbi cégeket javasolja a mőszaki iroda felkérni ajánlattételre:  

- Békés Drén Kft.  5630 Békés, Petıfi u. 20. 
- Futizó Kft.  5700 Gyula, Mátyás király út 31/3. 
- Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat  5630 Békés, Szántó Albert u. 20. 
- Wiener Center Kft. 5630 Békés, Csabai út 81. 
- Szabó István egyéni vállalkozó 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyetért azzal, hogy az irodavezetı által említett 
vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági vélemény ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Kiss Károly képviselı – javasolja, hogy Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozótól is 
kérjenek ajánlatot.  
Kanó József képviselı – javasolja, hogy Nagy Imre egyéni vállalkozótól is kérjenek 
ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – véleménye szerint kellene ajánlatot kérni a temetınél lévı árok 
feltöltésére vonatkozóan is. Megjegyzi, hogy azt sokan szeméttárolásra is használják.  
Elmondja, hogy ezt fontosabbnak tartja, mint a Körösladányi út végén lévı tereprendezést, ez 
esetben a földet rövidebb távolságra kellene szállítani.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a két eset hasonló, de a temetıi árok feltöltéséhez 
sokkal több földre lenne szükség, mint a Körösladányi úti tereprendezéshez. 
Elmondja, hogy a temetıi árok feltöltésére jelenleg nincs forrása az önkormányzatnak.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplı vállalkozásoktól kérjenek 
árajánlatot, valamint Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozótól és Nagy Imre egyéni 
vállalkzótól kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 
204/2012.(VI.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 3226 és 
3216 hrsz alatti belterület (Körösladány út vége, Makkos erdı) tereprendezését és 
víztelenítését megvalósítja és a munkálatok elvégzéséhez az alábbi vállalkozókat kéri fel 
ajánlattételre: 

- Békés Drén Kft.  5630 Békés, Petıfi u. 20. 
- Futizó Kft.  5700 Gyula, Mátyás király út 31/3. 
- Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 5630 Békés, Szántó Albert u. 20. 
- Wiener Center Kft. 5630 Békés, Csabai út 81. 
- Szabó István egyéni vállalkozó 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 
- Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó  5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
- Nagy Imre egyéni vállalkozó  5510 Dévaványa, Bartók B. u. 15.  
 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérı dokumentáció összeállításával 
és lebonyolításával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés szintén egy támogatás 
iránti kérelem.   
Elmondja, hogy a MEDICOPTER  ALAPÍTVÁNY képviseletében eljáró Rédei Lászlóné 
alapítvány elnökétıl   kérelem érekezett azzal a céllal, hogy szponzorokat támogatókat keres 
és eljuttatja az állami tulajdonú Magyar Nonprofit Légimentı Kft. részére.  
A MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY a Magyar Nonprofit Légimentı Kft. szerzıdéses 
támogatója. Az alapítványról csatolta az irodavezetı a Fıvárosi Törvényszék nyilvántartási 
adatairól a kivonatot.  
Az alapítvány célja az egész országra kiterjedıen elısegíteni a légi mentést és ehhez 
biztosítani a szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket.  
A költségvetésben támogatásértékő mőködési célú kiadás államháztartáson kívülre szabad 
elıirányzat nincs, ha a Képviselı-testület újabb támogatásról dönt, úgy annak elıirányzatot 
kell biztosítani az általános tartalék terhére.  
A kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelıen.  
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A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy 25.000,- Ft-al támogassák a Medicopter 
Alapítványt. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint 25.000,- Ft-al támogassák a Medicopter 
Alapítványt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
205/2012.(VI 28.) Kt.hat. 

       
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Medicopter 
Alapítvány (1113 Budapest, Karolina u. 65., képviseli: Rédei Lászlóné elnök)  
részére 25.000,- Ft támogatást nyújt a légimentés tevékenység ellátásához szükséges 
anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosításához.  
 
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított általános 
tartalék terhére mőködési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre, kiadásként 
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 – elmondja, hogy a június 14-én tartott rendkívüli képviselı-testületi 
ülésen szó volt a Manófalva Oktatási Alapítvány, a Ványai Ambrus Általános Iskola és a 
Dévaványa Város Önkormányzat együttmőködési megállapodásáról.  
Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztést Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
készítette. Elmondja, hogy ehhez a témához kapcsolódik Saly Erika a Manófalvi Alapítvány 
elnöke által írt levél, valamint az ÁMK alapító okiratának a módosítása.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
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Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a június 14-én tartott rendkívüli 
ülésén tárgyalt a testület Manófalva Oktatási Alapítvány, a Ványai Ambrus Általános Iskola 
és a Dévaványa Város Önkormányzat együttmőködési megállapodásáról. 
Az irodavezetı az elıterjesztésében leírta, hogy mit tartalmaz az együttmőködési 
megállapodás, amit nem kíván elismételni. 
Elmondja, hogy levélben megkereste az alapítvány elnökét, amire válaszolt, de az újabb 
kérdéseket vetett fel. Az ismételt megkeresésre érkezett levél másolata a képviselık részére át 
lett adva, amit elolvashattak.  
Az alapítvány elnöke levelében türelmet kér, hogy a lehetıségeit átgondolja, mihelyt erre tud 
elegendı idıt szánni és felelısen dönteni fogja keresni az önkormányzatot. 
Pap Tibor polgármester – a leírtakkal nem ért egyet, hiszen a tanévet elı kell készíteni, el 
kell indítani. Véleménye szerint volt elegendı idı a gondolkodásra. A polgármester 
személyesen beszélt az alapítvány elnökével ismert, hogy milyen irányban gondolkodik, de 
látni kell azt is, hogy van egy oktatási intézmény a tanév elıkészítés miatt nem várhat tovább.  
Elmondja, hogy van egy elnyert pályázat, amelyet meg kell valósítani és öt évig fenn kell 
tartani.  
A polgármester megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja 2010-ben, amikor intézményük 
befejezte a TÁMOP-3.1.4-e pályázatot úgy döntöttek, hogy elıminısítési eljárásban vesznek 
részt a TÁMOP-3.1.7 pályázat keretében. Felkészültek az elıminısítési eljárásra a Kossuth 
úti, illetve a Vörösmarty úti telephelyre vonatkozóan elıminısítést kaptak. A pályázat 
keretében belül továbbképzésekre, mentorokra és eszközbeszerzésre kapnak fedezetet. A 
pályázat sikerességérıl a kiértesítést 2012. márciusában kapták meg. A Kossuth úti 
telephelyre közel 3 millió forintot, a Vörösmarty úti telephelyre pedig közel 4 millió forintot 
nyertek. A pályázat megvalósításának határideje augusztus 31., részt kell venni a képzéseken, 
illetve be kell szerezni az eszközöket.  
A pályázatot azért nyújtották be, hogy meg tudják menteni a Kossuth úti telephelyet. A 
pályázat benyújtásakor még nem volt ismert a Köznevelési törvény azon passzusa, hogyan 
fog megváltozni az intézmények fenntartása, illetve mőködtetése. Még most sem ismert, hogy 
az épületeket ki fogja fenntartani, üzemeltetni, annyi bizonyos, hogy a pedagógusok a 
pedagógiai munkát segítı alkalmazottak bérét az állam biztosítja. 
Elmondja, hogy a Kossuth úti telephelyen egy osztály van, 20 gyermekkel. Elmondja, hogy az 
önkormányzattal közösen adatot kell szolgáltatniuk a kormányhivatal felé az épülettel 
kapcsolatban. Kérdésként merült fel mi fog történni akkor, ha a kormányhivatal azt mondja, 
hogy háromosztályos telephelyet, egy osztállyal nem mőködtet. Tájékozódtak az ügyben, 
hogy az elnyert pályázat másik telephelyre is átvihetı, megvalósítható. A pályázat 100 %-os 
támogatottságú, amelynek megvalósításával az iskola csak gyarapodni fog. 
A beíratásokat követıen Saly Erika jelezte, hogy nem kíván elsı osztályt vállalni. Elmondja, 
hogy ezen bejelentés miatt át kellett szerveznie az oktatási egységben dolgozók munkáját, a 
tantárgy beosztást kellett készítenie, illetve a gyermekek szüleit tájékoztatni kellett arról, hogy 
a Kossuth úti telephelyre beíratott gyermekek nem oda fognak járni és nem Saly Erika lesz az 
osztályfınökük. Azért fordultak a képviselı-testülethez, hogy mi lesz az épület sorsa, 
tervezhetnek-e oda csoportot, vagy sem. Elmondja, hogy a megállapodás értelmében nem 
tervezhetnek oda csoportot, mivel bérleti díjat kellene fizetniük a Manófalvi Oktatási 
Alapítvány részére, ha az iskola tanulói odajárnának. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy 
költségvetésükben nem szerepel a Kossuth úti telephely fenntartása. Mivel nem lesz ott 
tanulócsoport, ezért a megállapodás ezen pontja nem áll fenn. Elmondja, hogy Saly Erika az 
ÁMK dolgozója egyelıre, nem a délelıtti oktatás keretében fog dolgozni. Véleménye szerint 
okafogyottá válik az, hogy ott csoportot helyezzen el. Kérte az Oktatási Bizottság ülésén, 
hogy az alapító okirat kerüljön módosításra, a Kossuth úti telephely kerüljön ki belıle.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni az ÁMK igazgatójának az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, hogy módosítani szükséges a megállapodást a Manófalvi 
Alapítvánnyal, mely szerint megmaradna az alapítvány fenntartásában a Kossuth úti épület, 
de úgy, hogy nem lesz ott általános iskolai oktatás, nem indítanak ott tanulócsoportot. 
Felnıttoktatás, körzeti, vagy térségi oktatási központ lehet, a mostanitól nagyobb lehetıséget 
kap, viszont az ÁMK-nak a késıbbiekben nem lenne telephelye. Ez a módosítási javaslat 
vonatkozik a megállapodásra, valamint az intézmény alapító okiratára is.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen merült fel, hogy az alapító okiratot 
módosítsák, így a bizottság azt javasolja.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításával kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat:                                                                                                       
206/2012.(VI.28.) Kt.hat. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 8. §-a, 9. §-a, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 
5. § alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a határozatlan idıre 
alapított Általános Mővelıdési Központ költségvetési szervének 292/2011.(VIII.30.) Kt. 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja: 
Az alapító okirat 14) pontja az alábbiak szerint módosul: 

14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:  
 

- Ványai Ambrus Általános Iskola 
címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. (hrsz.: 1903)           

  Telephelyei: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12. (hrsz.: 1261/2) 
5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1. (hrsz.: 3858) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Általános Iskola 
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. (hrsz.: 483 ) 

- Óvoda és Bölcsıde 
Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. (hrsz.: 2938) 
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 
5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda 
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.:  415 ) 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 
- Ladányi Mihály Könyvtár 

címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 
- József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási 

Intézmény 
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címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 
- Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

5510 Dévaványa, Bem u. 4. (hrsz.: 1896) 
Az alapító okirat 21) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
21. Záró rendelkezések: 

Jelen határozat rendelkezéseinek kötelezı alkalmazása: 2012. szeptember 1.  
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 
alapító megbízza az intézmény vezetıjét az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 
 
 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére. 
Nyuzó Marietta az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé az Általános 
Mővelıdési Központ egységes szerkezető alapító okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja az Általános Mővelıdési Központ egységes szerkezető alapító okiratát a 
határozati javaslatban leírtak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
207/2012.(VI.28.) Kt.hat. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 8. §-a, 9. §-a, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. § alapján Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete határozatlan idıre alapított intézményének alapító okiratát 
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban 

 
f o g a d j a  e l :  

 
1. A költségvetési szerv neve: 

Általános Mővelıdési Központ 
Rövidített neve: ÁMK 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 
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3. Az intézmény OM azonosítója: 200980 
 
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 
szakszerő felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 
óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényő gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı; a 
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı - 
a többi gyermekkel együtt nevelhetı gyermekek óvodai nevelését is integrált 
formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek óvodai nevelését. 
Feladata az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Az általános iskolában a tanuló 
az érdeklıdésének, képességének és tehetségének megfelelıen felkészül a 
középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a 
társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési 
igényő - a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı; a 
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı 
gyermekek iskolai nevelése, oktatása integrált formában. A hátrányos helyzető tanulók 
felkészülését segítı foglalkozások, a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek 
esélyteremtését szolgáló integrációs felkészítés szervezése. Ellátja a nevelési tanácsadó 
szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı 
gyermekek nevelését, oktatását is. Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység a 
napközi-otthoni és tanulószobai ellátás, valamint az ecsegfalvi 5-8. évfolyamos 
tanulók számára a dévaványai oktatási intézménybe történı naponkénti bejárás 
megszervezése menetrend szerinti autóbuszjárattal. Feladata a gyógytestnevelés 
ellátása az általános iskolai tanulókra vonatkozóan. 
Feladata az alapfokú mővészetoktatás.  
A könyvtár: - győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 
-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja. 

Közmővelıdési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, életminıséget és 

életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési 
szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, 
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-  az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek 
tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
ellátása. 
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 

562912  óvodai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

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

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényő ellátottak száma 

852011  általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852012  sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényő tanulók száma 

852021  általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852022  sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényő tanulók száma 

852031 alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852032 alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, 
táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

855911 általános iskolai napköziotthoni nevelés 
Kapacitásmutató:  férıhelyek száma 
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Teljesítménymutató:  ellátásban részesülı tanulók száma 
855912 sajátos nevelési igényő tanulók napköziotthoni nevelése 

Teljesítménymutató:  sajátos nevelési igényő tanulók száma 
856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás 

Teljesítménymutató:  a szakszolgáltatást igénybe vevık száma 
856012 korai fejlesztés, gondozás 

Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevık száma 
856013  fejlesztı felkészítés 

Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevık száma 
889101 bölcsıdei ellátás 

Kapacitásmutató:  férıhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylık száma tárgyév során 

összesen 
Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 

910501 közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
Kapacitásmutató:  férıhely függvényében a lehetséges 

résztvevık maximális száma  
Teljesítménymutató:  látogatottság (fı)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított idıt, a rendszeresség 
gyakoriságának növekedése (%) 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
Feladatmutató: a győjtıköri szabályzat szerint, az éves 

könyvtermés alapján meghatározott, 
beszerzendı dokumentumok száma (db) 

Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a győjtıköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és 

állományvédelemmel foglalkozó 
munkatársak száma (fı) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált 
dokumentumok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2) 
Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fı) 
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 

db) 
Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-

10-ig terjedı skálán) 
931204 iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása 

Feladatmutató: résztvevık száma 
811000 építményüzemeltetés 
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Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 
 

5. Az intézmény mőködési köre: 
- általános iskolai nevelés-oktatás és óvodai nevelés tekintetében 

mőködési területe: Dévaványa város és Ecsegfalva község 
közigazgatási területe. 

- könyvtári ellátás, alapfokú mővészetoktatás, közösségi mővelıdési 
tevékenység, bölcsıdei ellátás tekintetében: Dévaványa város 
közigazgatási területe, 

- nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és egységes 
pedagógiai szakszolgálat tekintetében: Dévaványa város, Ecsegfalva 
község, Füzesgyarmat város és Bucsa község közigazgatási területe. 

6. Irányító szervének  neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
 

7. Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv(eik) neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
5515 Ecsegfalva, Fı u. 67.  
 

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 

 
9. Az intézmény típusa: általános mővelıdési központ. Szervezetileg egyetlen önálló 

intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei általános iskola, 
óvoda, bölcsıde, könyvtár, mővelıdési ház, alapfokú mővészetoktatási intézmény, 
nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat.  

 
Gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 

Valamennyi elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 
 

10. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetıje az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott idıre 
(legalább öt és legfeljebb tíz évre) szóló vezetıi megbízás alapján Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete bíz meg – Ecsegfalva Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete egyetértésével a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet elıírásai alapján. 
A megbízás elıkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
Oktatási– Közmővelıdési– Sport és Ügyrendi Bizottságának feladata. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványa város Jegyzıje látja el. Az 
intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa város Polgármestere 
gyakorolja. 
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11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. 
évi XXII., egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi  IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony). 

12. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. 
 
13. Számlavezetés: 

Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az 
intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet. 
Pénzeszközeit Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési számlája alszámláján 
köteles tartani. 
 

14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:  
- Ványai Ambrus Általános Iskola 

címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. (hrsz.: 1903)           
  Telephelyei: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12. (hrsz.: 1261/2) 

5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1. (hrsz.: 3858) 
Tagintézménye: Ecsegfalvi Általános Iskola 

Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. (hrsz.: 483 ) 
- Óvoda és Bölcsıde 

Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. (hrsz.: 2938) 
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 
5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda 
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.:  415 ) 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 
- Ladányi Mihály Könyvtár 

címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 
- József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási 

Intézmény 
címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 

- Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
5510 Dévaványa, Bem u. 4. (hrsz.: 1896) 
 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos 
rendelkezési jogok: 
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a Dévaványa Város és 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete által rábízott, a székhelyen, az 
intézményegységekben, a tagintézményben és a telephelyeken lévı épület ingatlan, 
valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés 
szerinti pénzeszközök. 
Az intézmény használatában lévı és a fentiekben részletezett, az alapítók tulajdonát 
képezı ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és 
teljes körő használati jog gyakorlására és rendeltetésszerő használatára terjed ki. 
Az alapító önkormányzatok tulajdonában és az intézmény használatában lévı 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen 
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerő használata módosítása 
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vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerő használatnak 
megfelelıen – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzatok 
vagyonrendeleteiben foglaltaknak megfelelıen – az alapító önkormányzatok képviselı-
testületei döntenek.  
Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott idıtartamra bérletbe 
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza az intézmény 
alapfeladatainak ellátását. 
Amennyiben a vagyonrendeletek errıl nem rendelkeznek, az intézmény használatában 
lévı ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerzıdések hatályának 
maximált idıtartama 1 év. Ezt meghaladó idıtartamú szerzıdés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 
 

16. Évfolyamok száma:  
Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegység évfolyamainak száma: 

1-8. évfolyam, 
Ecsegfalvi Általános Iskola tagintézmény évfolyamainak száma: 

1-4. évfolyam, 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményegység évfolyamainak száma: 

elıképzı 1-2. évfolyam 
alapfok 1-6. évfolyam  
továbbképzı 1-4. évfolyam 

17. Az intézmény tagozata: az intézménynek tagozata nincs. 
 
18. Felvehetı tanulók száma: 

Általános iskolai nevelés, oktatás: Dévaványa városban: 750 fı, 
Ecsegfalva községben: 120 fı. 

Napközi otthoni ellátás: Dévaványa városban: 400 fı, 
Ecsegfalva községben: 30 fı. 

Alapfokú mővészetoktatás: 250 fı. 
Óvoda: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.  60 fı 
  5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  60 fı 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.  50 fı 
5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.  49 fı 
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.   30 fı. 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.  24 fı 
 

19. Mővészeti ágak, tanszakok az alapfokú mővészetoktatásban (2026/2027-es 
tanévig felmenı rendszerben): 

Zenemővészeti ágon: 
Klasszikus zene: 
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, zongora, 

hegedő. 
Népzene:  
Hangszeres tanszakok: népi hegedő, citera. 

Táncmővészeti ágon: néptánc, társastánc. 
Képzı- és iparmővészeti ágon: festészet. 
Színmővészeti – bábmővészeti ágon: színjáték. 
 

20. Mővészeti ágak, tanszakok az alapfokú mővészetoktatásban (2011/2012. tanévben 
megkezdett képzésekre felmenı rendszerben): 
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Zenemővészeti ágon: 
Klasszikus zene: 
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét. 
Rézfúvós tanszak: trombita. 
Billentyős tanszak: zongora. 
Vonós tanszak: hegedő. 
Népzene:  
Vonós és tekerıs tanszak: népi hegedő. 
Pengetıs tanszak: citera. 

Táncmővészeti ágon:  
 Néptánc tanszak,  
 Társastánc tanszak. 

Képzı- és iparmővészeti ágon:  
 Képzımővészeti tanszak, 
 Grafika és festészet tanszak. 
Színmővészeti-bábmővészeti ágon:  

 Színjáték tanszak. 
 

21. Záró rendelkezések: 
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelezı alkalmazása: 2012. szeptember 1.  
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 
alapító megbízza az intézmény vezetıjét az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
 
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy kezdeményezzék a megszületett döntés alapján a 
Manófalva Oktatási Alapítvány, az ÁMK és az Önkormányzat között lévı együttmőködési 
megállapodás módosítását, úgy hogy kikerüljön belıle az ÁMK-t érintı kötelezettség, így a 
megállapodás két oldalú lesz a Manófalva Oktatási Alapítvány és az Önkormányzat között. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
208/2012.(VI.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi 
a Manófalva Oktatási Alapítvány (5510 Dévaványa, Kossuth u. 9. sz.), az Általános 
Mővelıdési Központ (5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6. sz.), valamint Dévaványa 
Város Önkormányzat (5510 Dévaványa, Hısök tere 1. sz.) között 2006. október 17-
én létrejött együttmőködési megállapodás módosítását a Dévaványa, Kossuth u. 9. 
szám alatti iskolaépület hasznosítására vonatkozóan.  
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert az egyeztetési eljárás 
koordinálásával, és az együttmőködési megállapodás tervezet testület elé történı 
terjesztésével.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 

Határidı:  folyamatos 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az Ifjúsági tábor kialakítása 
során beszerzendı bútorokra és berendezésekre beérkezett ajánlatok elbírálása.  
A polgármester elmondja, hogy a Képviselı-testület 2012. június 14-én megtartott ülésén 
188/2012.(VI.14.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Dévaványa Strandfürdı területén 
megvalósítandó Ifjúsági tábor kialakítása során beszerzendı bútorokra és berendezésekre 
kérjenek be árajánlatokat. 
A határozatban foglaltak szerint 4 cégtıl kértek árajánlatot.  
Az ajánlatok beadási határideje: 2012. június 22. 1000 órai idıponttal lett meghatározva. 
 
Ezen idıpontig kettı ajánlatot nyújtottak be, melyek a következık: 

1. Bútor Lakberendezési Áruház (Csaba Ignác) – 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5/1.  
Ajánlati nettó ár: 3.402.255,- Ft bruttó ár: 4.320.865,- Ft 

2. ALEX Fémbútor Kft. – 2072 Zsámbék Magyar u. 21-23. 
Ajánlati nettó ár: 4.775.453,- Ft bruttó ár: 6.064.825- Ft 

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési 
javaslatot készített, amely az elıterjesztéshez mellékelve van. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a testület a határozati javaslatban foglaltakat 
fogadja el. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amit a polgármester felolvas – kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
209/2012. (VI. 28.) Kt. hat. 
       
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, Sport u. 
5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı faházak 
bútorzatára és berendezéseire vonatkozó” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során 
beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 

Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı 
faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó”  helyi beszerzési eljárásra a Bútor 
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Lakberendezési Áruház – Csaba Ignác, az ALEX Fémbútor Kft-nek az ajánlattételi 
határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak 
nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı 
faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó” helyi beszerzési eljárás 
eredményeként az Ajánlattételi felhívás 9. pontja alapján a Bútor Lakberendezési 
Áruház – Csaba Ignác (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5/1.) – mint legalacsonyabb 
összegő ajánlattevı – 3.402.255,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı területén Ifjúsági tábor kialakítása során létesülı 
faházak bútorzatára és berendezéseire vonatkozó helyi beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  2012. június 29. 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Földi Imre programirányító készült egy 
prezentációval, amely a Kistérségi Startmunka Mintaprogram mőködését mutatatja be. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre programirányító, képviselı – elmondja, hogy a közfoglalkoztatási programokban 
résztvevı szervek vezetıinek tájékoztatási kötelezettségük van a program mőködésérıl. A 
tájékoztató a május 31-ig történı megvalósulási állapotot tükrözi. 
A programirányító bemutatja prezentációját a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 
mőködésérıl. 
A prezentáció anyaga a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
A prezentáció befejeztét követıen a felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a tájékoztatót.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a tájékoztatóból nem tőnik ki, hogy tavaszi, vagy 
ıszi káposzta termesztése történik.  
Földi Imre programirányító, képviselı – elmondja, hogy savanyításra alkalmas káposztát 
termesztenek.  
Néhány mondatban említést tesz arról, hogy a tegnapi nap folyamán ellenırizték a 
közmunkaprogramot, gond, probléma nem merült fel, hiányosságok nem voltak 
tapasztalhatók. Az adminisztrációban kértek változtatást. 
Elmondja, hogy az utóbbi napokban a közfoglalkoztatásban résztvevık közül néhány fınek 
sikerült munkahelyet találni, így némi mozgás fog történni, amirıl a soron következı testületi 
ülésen tájékoztatást fog adni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Kistérségi Startmunka Mintaprogram mőködésérıl szóló tájékoztatót kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következı határozattal:  
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Határozat: 
210/2012. (VI. 28.) Kt. hat. 
       
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kistérségi Startmunka 
Mintaprogram mőködésérıl szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy meghívást kaptak a XII. Dévaványai Mővészeti 
Tábor záró gálamősorára, amely június 30-án délelıtt 10 órakor lesz a Általános Mővelıdési 
Központ József Attila Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményegységben.  
A meghívó másolata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester megkérdezi a jelenlévıket, hogy a zárt ülés megkezdése elıtt van-e még 
valakinek bejelentése? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – korábban is volt már szó a Kölcsey útról a Bethlen Gábor utcára 
történı bejutásról. Véleménye szerint meg kellene vizsgálni annak lehetıségét, hogyan 
lehetne az említett szakaszon az egyirányú közlekedést megvalósítani. Megjegyzi, hogy a 
csatornázási munkálatokkal kiépítették a járdaszegélyt is, ami megrongálódott, valamint két 
autó nem fér el egymás mellett a kis szakaszon, ami konfliktushelyzetet is elıidézett.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy volt a közelmúltban ott egy rendırségi 
felülvizsgálat, több oldalon szerepel, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, lehet, hogy 
szerepel ez is benne, ha nem akkor ezzel ki fogják egészíteni.  
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy a kerékpárút dilletációi kimagasló méreteket 
öltenek a fıutcán, ez esetben is szükséges lenne valamilyen mőszaki megoldást találni.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Csák Károly lakossági képviselı részére.  
Csák Károly lakossági képviselı – köszönti az ülés valamennyi résztvevıjét.  
Megjegyzi, hogy azokat a határozatokat, amelyeket elfogad a testület, azokat végre is kellene 
hajtani. A problémát mindig a pénz hiánya okozza, a kiadásokra kellene nagyon odafigyelni.  
A lakossági képviselı elmondja, hogy a Sirály u. és a Hajós u. keresztezıdésénél a járda 
állapota  nagyon rossz, amely balesetveszélyes, szükséges lenne annak kijavítása mielıtt baj 
történne.  
Elmondja, hogy a Sirály útból ágazó kis utca részen (Somogyi féle ház mellett) olyan nagy az 
árok lejtése, hogy ott állandóan kb. 30 cm-es víz áll, ami ott poshad és nagyon büdös.  
Elmondja, hogy a Bethlen Gábor utcában az egyik lakó ingatlannál gyógynövények átvétele 
történik, ami nagy részét elfoglalja a közterületnek és emiatt nehézkes a közlekedés. 
Megjegyzi, hogy a közelmúltban, ebben az utcában történt egy sajnálatos baleset.  
Véleménye szerint a közterület nem gyógynövények átvételére szolgál.  
Kérdése, hogy az átvevınek van-e engedélye a közterület használatára? 
Elmondja még, hogy a Körösladányi úton a nemrégiben nyílt zöldségbolt elıtti közút mindkét 
oldalán parkolnak az autók, ebbıl is adódhat baleset.  
A lakossági képviselı örömmel vette a kerékpárút beruházást, hiszen ezzel a kerékpáros 
közlekedés helyzete javulni fog.  
Az ülésen szó volt a szakképzésrıl is, meglátása szerint jó lenne kerékpárszerelıket is 
képezni, hiszen ilyen jellegő tevékenységet alig folytatnak már, pedig szükséges lenne.   
A lakossági képviselı röviden ennyiben kívánta elmondani észrevételeit.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Csák Károly lakossági képviselınek, hogy 
észrevételeit elmondta. 
Az elhangzottak a jegyzıkönyvben rögzítésre kerülnek, és továbbítva lesznek az illetékesek 
felé és az intézkedések meg fognak történni.  
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-1/10-6/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-6. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1800 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 

 
Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 


