
I-1/6-10/2012. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  

Kiss Károly   képviselı 
Kanó József   képviselı 
Séllei Zsigmond  képviselı  
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Földi Imre   képviselı 

Nyuzó Marietta  képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyzı 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyzı, Erdıs Csaba a Pénzügyi Bizottság tagja, Ernyes 
Csilla pályázatíró referens.  
 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy Földi Imre képviselı jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni, Nyuzó 
Marietta képviselı pedig késıbb fog érkezni.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 7 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. „Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címő program 
kivitelezésére és mőszaki ellenırzésére beérkezett ajánlatok bírálata. 
Elıadó:   Feke László mőszaki irodavezetı 

 
2. Mővelıdési Ház nagyterem padlóburkolat felújítására vonatkozó kivitelezı 

kiválasztása, beérkezett ajánlatok értékelése. 
Elıadó:   Feke László mőszaki irodavezetı 

 
3. „Csapadékvíz elvezetı rendszer fejlesztése” címő projekt kivitelezésére irányuló 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás módosításának kezdeményezése. 
Elıadó:   Feke László mőszaki irodavezetı 
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4. EJT Kft. építtetı által részben önkormányzati földterületen új üzemcsarnok építéséhez 

felveendı hitelhez szükséges jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulás 
megtárgyalása. 
Elıadó:   Feke László mőszaki irodavezetı 

 
5. Kötvénybıl származó fejlesztési forrás felhasználására javaslat. 

Elıadó:   Pap Tibor polgármester 
 

6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására (II. ütem) 
pályázat beadása. 
Elıadó:   Pap Tibor polgármester 

 
7. Földhaszonbérleti díjak mértékének megállapítása. 

Elıadó:   Szőcs Lajos mezıgazdasági ügyintézı 
   

8. Termıföldterület további hasznosításáról való döntéshozatal.  
Elıadó:   Szőcs Lajos mezıgazdasági ügyintézı 

 
9. Az Általános Mővelıdési Központ Alapító Okiratának módosítása. 

Elıadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 

10. Bejelentések. 
 
 
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 napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 216/2012.(VIII.1.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. augusztus 1-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. „Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címő program 

kivitelezésére és mőszaki ellenırzésére beérkezett ajánlatok bírálata. 
Elıadó:   Feke László mőszaki irodavezetı 

 
2. Mővelıdési Ház nagyterem padlóburkolat felújítására vonatkozó kivitelezı 

kiválasztása, beérkezett ajánlatok értékelése. 
Elıadó:   Feke László mőszaki irodavezetı 

 
3. „Csapadékvíz elvezetı rendszer fejlesztése” címő projekt kivitelezésére irányuló 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás módosításának kezdeményezése. 
Elıadó:   Feke László mőszaki irodavezetı 
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4. EJT Kft. építtetı által részben önkormányzati földterületen új üzemcsarnok építéséhez 
felveendı hitelhez szükséges jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulás 
megtárgyalása. 
Elıadó:   Feke László mőszaki irodavezetı 

 
5. Kötvénybıl származó fejlesztési forrás felhasználására javaslat. 

Elıadó:   Pap Tibor polgármester 
 

6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására (II. ütem) 
pályázat beadása. 
Elıadó:   Pap Tibor polgármester 

 
7. Földhaszonbérleti díjak mértékének megállapítása. 

Elıadó:   Szőcs Lajos mezıgazdasági ügyintézı 
   

8. Termıföldterület további hasznosításáról való döntéshozatal.  
Elıadó:   Szőcs Lajos mezıgazdasági ügyintézı 

 
9. Az Általános Mővelıdési Központ Alapító Okiratának módosítása. 

Elıadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 

10. Bejelentések. 
 

 
Kiss Károly képviselı elhagyja az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 6 fı.  
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 
„Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címő program 
kivitelezésére és mőszaki ellenırzésére beérkezett ajánlatok bírálata. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testület 2012. június 28-án 
megtartott ülésén a 202/2012.(VI.28.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye által támogatott „Járdafelújítás 
Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címő pályázat megvalósításához a 
kiviteli munkálatokra vonatkozóan 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 (5510 Dévaványa, Borona u. 17.) 
• Diós Zoltán egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Vásárszél u. 18.) 

Az ajánlati felhívásban megjelölt idıpontig, azaz 2012. július 30. napján 10.00 óráig 4 cég 
küldte meg ajánlatát, mely árajánlatok mindegyike teljes mértékben megfelelt az ajánlati 
kiírásban megfogalmazott érvényességi követelményeknek. Az ajánlatok a beérkezés 
sorrendje szerint az alábbi tartalommal kerültek benyújtásra: 



 4 

1. VEKTOR Építıipari Vállalkozási Kft.  nettó 1.095.634,- Ft+ Áfa= 1.391.455,- Ft 
5630 Békés, Hunyadi u. 11. 
Teljesítési határidı: Igazodnak a támogatási határozathoz. 

2. BORGULA-ÉP Kft.    nettó 792.991,- Ft+ Áfa= 1.007.098,- Ft 
5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20. 
Teljesítési határidı: Igazodnak a támogatási határozathoz. 

3. Kiss Ferenc egyéni vállalkozó   nettó 1.289.485,- Ft+ Áfa= 1.637.646,- Ft 
5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 18. 
Teljesítési határidı: Igazodnak a támogatási határozathoz. 

4. TÓTKAÉP Építıipari Kft.   nettó 1.114.337,- Ft+ Áfa= 1.415.208,- Ft 
5500 Gyomaendrıd, VI. ker. 540. 
Teljesítési határidı: Igazodnak a támogatási határozathoz. 

Az ajánlati kiírásnak megfelelıen javasolják, hogy a Képviselı-testület a legalacsonyabb 
összegő árajánlatot nyújtó BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) 
ajánlatát hirdesse ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy BORGULA-ÉP Kft. 1.007.098,- Ft bruttó 
áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegő árajánlatot hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a BORGULA-ÉP Kft. 1.007.098,- Ft bruttó 
áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegő árajánlatot hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
217/2012.(VIII.1.) 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 a beérkezett 
ajánlatok közül a BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.)  
1.007.098,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegő árajánlatot nyújtót 
hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával.  
  
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2013. március 13. - A pályázat lebonyolítására - 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
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Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület 2012. június 28-án 
megtartott ülésén a 202/2012.(VI.28.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye által támogatott „Járdafelújítás 
Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címő pályázat megvalósításához a 
mőszaki feladatok ellátására vonatkozóan az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot:  

• 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.)  
Az ajánlati felhívásban megjelölt idıpontig, azaz 2012. július 30. 10.00 óráig mindhárom cég 
megküldte ajánlatát, melybıl egy cég ajánlata számítási hiba miatt érvénytelen. A másik két 
cég ajánlata az alábbi tartalommal került benyújtásra: 

1. Békés Mérnök Kft.      
5600 Békéscsaba, Pásztor utca 34.  nettó 50.000,- Ft + ÁFA= 63.500,- Ft 

2. Véha Tamás Egyéni vállalkozó    
5600 Békéscsaba, Szılı u. 108.  nettó 60.000,- Ft + ÁFA= 76.200,- Ft 

Az ajánlatkérésnek megfelelıen javasolják, hogy a Képviselı-testület a legalacsonyabb 
összegő árajánlatot nyújtó Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) ajánlatát 
hirdesse ki nyertesnek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a Békés Mérnök Kft. bruttó 63.500,- Ft-os 
ajánlatát, mint legalacsonyabb összegő árajánlatot hirdessék ki nyertesnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Békés Mérnök Kft. bruttó 63.500,- Ft-os 
ajánlatát, mint legalacsonyabb összegő árajánlatot hirdessék ki nyertesnek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 218/2012.(VIII.1.) 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 mőszaki feladatok elvégzésére 
vonatkozóan a beérkezett ajánlatok közül a Békés Mérnök Kft.(5600 Békéscsaba, 
Pásztor utca 34.)  63.500,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb összegő 
árajánlatot nyújtót hirdeti ki nyertesnek.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírásával.   
  
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2013. március 13. - A pályázat lebonyolítására - 
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2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Mővelıdési Ház nagyterem padlóburkolat felújítására vonatkozó kivitelezı kiválasztása, 
beérkezett ajánlatok értékelése. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület 2011. november 24-
ei ülésén hozott 430/2011.(XI. 24.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy az ÁMK József Attila 
Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Mővészetoktatási Intézményegység színház termében a 
meglévı PVC padlóburkolatot hideg burkolattal történı felújítását meg kívánja valósítani.  
Az Általános Mővelıdési Központ négy cégtıl kért árajánlatot. A megadott határidıig, azaz 
2012. július 26. 1000 óráig az alábbi három ajánlattevıtıl érkezett árajánlat: 

1. Diós Zoltán egyéni vállalkozó – 5510 Dévaványa, Vásárszél u. 8. 
Ajánlati nettó ár: ---,- Ft bruttó ár: 1.604.627,- Ft 

2. VEKTOR Kft. – 5630 Békés, Hunyadi u. 11. 
Ajánlati nettó ár: 2.205.995,- Ft bruttó ár: 2.801.614,- Ft 

3. KEROFLEX Építıipari és Szolgáltató Kft. – 5630 Békés, Szélsı u. 64. 
Ajánlati nettó ár: 1.599.663,- Ft bruttó ár: 2.031.572,- Ft 

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési 
javaslatot készített, amely az elıterjesztéshez mellékelve van. 
Az irodavezetı elmondja, Diós Zoltán ajánlatában jelezte, hogy a munkálatok elvégzéséhez 
szükséges anyagot a megrendelınek kellene biztosítania, mivel átalányadózó és munkabérre 
tud leszerzıdni.  
Elmondja, hogy az ajánlatot anyagostól és munkadíjastól kérték, tehát az ajánlatokat ez 
alapján kell elbírálni.  
Két lehetıség van, a testület elbírálja a beérkezett ajánlatokat a kiírásnak megfelelıen, vagy 
eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, mivel nem áll rendelkezésre elegendı forrás. Az 
utóbbi esetben új ajánlatokat kérnek csak munkabérre, az anyagot pedig a megrendelı fogja 
biztosítani.  
Az irodavezetı röviden szól mindkét lehetıség elınyérıl és hátrányáról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére. 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében erre a célra 1.600.000,- Ft van tervezve, tehát a 
munkálatok elvégzéséhez 431.572,- Ft-ot kell biztosítani a képviselı-testületnek abban az 
esetben, ha a KEROFLEX Építıipari és Szolgáltató Kft. ajánlatát elfogadják.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit irodavezetınek az 
elmondottakat. 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – véleménye szerint nem kellene eredményt hirdetni, a 
munkálatokat saját kivitelezésben is el lehetne végezni. 
Feke László mőszaki irodavezetı – véleménye szerint nem a karbantartó részleg dolgozóival 
kellene ezt a munkát elvégeztetni.  
Megjegyzi, hogy a településen már bizonyított a Vektor Kft., valamint a Keroflex Kft. is.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a határozati javaslatban foglaltakat a 
testület fogadja el.  
Megjegyzi, hogy a Keroflex Kft. végezte a fürdınél a nagymedence burkolását, valamint a 
faházak burkolását, amely munkavégzéssel a képviselı meg van elégedve.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 4  igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 

 
 

Határozat: 
 219/2012.(VIII.1.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, Gyöngy 
u. 6-8. szám alatti Mővelıdési Ház színház termének hideg burkolattal történı felújítása” 
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, 

Gyöngy u. 6-8. szám alatti Mővelıdési Ház színház termének hideg burkolattal történı 
felújítása” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 20.4 és 20.5. pontja alapján a Diós Zoltán egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, 
Vásárszél u. 8.) ajánlattevınek az ajánlatát érvénytelennek tekinti. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Gyöngy u. 6-8. szám alatti Mővelıdési Ház színház termének hideg burkolattal történı 
felújítása” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra a VEKTOR Építıipari 
Vállalkozási Kft. (5630 Békés, Hunyadi u. 11.) és a KEROFLEX Építıipari és 
Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Szélsı u. 64.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı 
lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Gyöngy u. 6-8. szám alatti Mővelıdési Ház színház termének hideg burkolattal történı 
felújítása” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 9. pontja alapján a KEROFLEX Építıipari és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, 
Szélsı u. 64.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.599.663,- Ft nettó áras 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Gyöngy u. 6-8. szám alatti Mővelıdési Ház színház termének hideg burkolattal történı 
felújítása” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza az intézményvezetıt a Vállalkozási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Idıközben Kiss Károly képviselı visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 
ismételten 7 fı. 
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3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
„Csapadékvíz elvezetı rendszer fejlesztése” címő projekt kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás módosításának kezdeményezése. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület a 183/2012.(VI.14.) 
Kt. határozatával döntött a „Csapadékvíz-elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” tárgyú 
kivitelezésre vonatkozó Ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról. Az ajánlattételi felhívás az 
elektronikus hirdetménykezelı rendszerben feladásra került. A Közbeszerzési 
Szerkesztıbizottság a megküldött hirdetményt hiánypótlásra visszaküldte. Az eltelt idıszak 
alatt azt észlelték, hogy az Ajánlattételi felhívás III.2.4. pontjában, a szerzıdés a Kbt. 122. § 
(9) bekezdése szerint fenntartott szervezetek részére került kitöltésre, mely azt jelenti, hogy az 
ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az elızı évben az 
építési beruházás esetén egymilliárd forint áfa nélkül számított árbevételt el nem érı azon 
ajánlattevık számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak 
megfelelı alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az elıírt alkalmassági követelményeknek 
a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelı más szervezet kapacitására 
támaszkodva felelnek meg.  
Az elmondottakból megállapítható, hogy az elfogadott Ajánlattételi felhívás kizárja azon 
ajánlattevıket a sorból, akik 1 milliárd forint feletti árbevételő cégnek számítanak.  
A fentieket azért észrevételezik, mivel egy korábbi közbeszerzési eljárás során hasonló okok 
miatt a képviselı-testület újabb döntésével módosítatta az ajánlattételi felhívást oly módon, 
hogy az ne legyen fenntartva egy milliárd árbevétel alatti vállalkozások részére, hanem azon 
bárki, aki egyébként megfelel, az indulhasson. Ezt a változtatást azzal indokolják, hogy a 
csapadékvíz elvezetés korábbi ütemeiben vettek részt olyan nagy vállalkozások, akik (mint pl. 
Békés-Drén Kft.) rendkívül jó referenciával rendelkezik.  
Az elhangzottak figyelembevételével szükséges eldönteni, hogy a Képviselı-testület 
fenntartja a már korábban elfogadott ajánlattételi felhívást, vagy úgy dönt a közbeszerzési 
eljárásban való részvétel jogát fenntartja az egy milliárd forint áfa nélkül számított árbevételt 
elérı ajánlattevık számára is.  Amennyiben úgy dönt a képviselı-testület, hogy ez utóbbi 
kerül elfogadásra, úgy szükséges az eredeti ajánlattételi felhívás módosítása.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére. 
Kiss Károly képviselı – véleménye, hogy az elfogadott ajánlattételi felhíváson ne 
változtassanak. Úgy gondolja a képviselı-testület felelısen hozta meg döntését.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a 183/2012.(VI.14.) Kt. határozattal 
elfogadott ajánlattételi felhíváson ne változtassanak.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az elfogadott ajánlattételi felhíváson ne 
változtassanak 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: 
 220/2012.(VIII.1.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testület úgy dönt, hogy a „Csapadékvíz-
elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” tárgyú kivitelezésre vonatkozó 183/2012. 
(VI.14.) Kt. határozattal elfogadott Ajánlattételi felhívást fenntartja.  
 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 

 
Idıközben Nyuzó Marietta képviselı megérkezett az ülésre, így a testület létszáma 8 fı. 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az EJT 
Kft. építtetı által részben önkormányzati földterületen új üzemcsarnok építéséhez felveendı 
hitelhez szükséges jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulás megtárgyalása. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az EJT. Kft. 5510 Dévaványa, Eötvös J. 
u. 89. szám alatti telephelyén új üzemcsarnokot épít. Az épülı üzemcsarnok egy része az 
önkormányzat tulajdonában álló 01277/1 helyrajzi számú területre esik. Az építtetı 
szempontjából idegen tulajdonban lévı ingatlanon történı építési tevékenység végzéséhez az 
önkormányzat, mint tulajdonos 81/2012.(III.29.) számú határozatában az engedélyezési 
eljárás során megadta tulajdonosi hozzájárulását.  
2012. július 23-án a cég kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez arra vonatkozólag, hogy a 
kivitelezéshez felveendı hitel biztosítékaként jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulását adja 
az általuk megvásárolni kívánt, de még önkormányzati tulajdonú 01277/1 hrsz-ú földterületre. 
Az EJT Kft. 2011. június 23-ai keltezéső levelében jelzett területvásárlási igényét követıen 
megszületett a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI törvény, amely a helyi 
önkormányzatok vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.   
A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a rendeltetésének megfelelı az önkormányzat 
mindenkori teherbíró képességéhez igazodó elsıdlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos mőködtetése, értékének megırzése, állagának 
védelme, értéknövelı használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a helyi önkormányzat 
feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
A nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy helyi önkormányzat rendeletében 
meghatározott értékhatár felett nemzeti vagyont hasznosítani csak versenyeztetés útján, az 
összességében legelınyösebb ajánlatot tevı részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékarányosságával lehet.  
Fontos jogszabályi rendelkezés továbbá, hogy nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni 
természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelızı elıvásárlási jog illeti meg.  
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Az elmondottak alapján kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak 
betartása továbbra is lehetıséget biztosít a jelzálogjog kérelemmel érintett ingatlan 
késıbbiekben történı elidegenítésére.  
A kérelemmel összefüggésben az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdoni rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet is 
fogalmaz meg elıírásokat. A képviselı-testület hatáskörébe tartozó ingatlanvagyonnal 
kapcsolatos döntés elıkészítése minden esetben a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság bevonásával történhet. Az önkormányzati vagyon körébe tartozó 
vagyontárgy megterhelésére irányuló döntést megelızıen az adott vagyontárgy forgalmi 
értékét ingatlanvagyon esetén egy évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell 
meghatározni. Az ingatlanforgalmi értékbecslést elkészítették, amelyet az elıterjesztéshez 
mellékeltek. 
Az EJT Kft. kérelme nem határozza meg a felveendı hitel nagyságát, illetve a hitelbıl az 
önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanra esı bejegyezendı jelzálogjog mértékét. Így a 
fentiek figyelembe vételével azt javaslata, hogy a Képviselı-testület adja meg elızetes 
hozzájárulását abban az esetben, amennyiben a kérelmezı az alábbi feltételeknek megfelel: 

1. Az Nvt. 11. § (16) bekezdése alapján versenyeztetés útján az összességében 
legelınyösebb ajánlatot tesz, a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás 
értékarányosságával. 

2. Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint átlátható szervezet. 
3. Az Nvt. 14. § (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. nem kíván élni elıvásárlási jogával 

az állam nevében. 
Az elmondottak alapján az alábbi határozati javaslatot javasolja az irodavezetı elfogadni: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elızetesen nyilatkozatát adja ahhoz, 
hogy amennyiben az EJT Kft. (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89.) megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdése, valamint a 11. § (16) bekezdésében foglaltaknak, 
illetve az MNV Zrt. nem él az állam részére történı elıvásárlási jogával akkor tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dévaványa, Külterület 01277/1 helyrajzi számú területre (a 
földhivatalhoz benyújtott telekosztási kérelem átvezetését követıen 01277/42 hrsz-ú területre) 
az OTP Bank Nyrt. jelzálogot jegyeztessen be.” 
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy az irodavezetı által ismertetett határozati 
javaslat elfogadását. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 221/2012.(VIII.1.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elızetesen nyilatkozatát adja 
ahhoz, hogy amennyiben az EJT Kft. (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89.) megfelel a 
nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint a 11. § (16) 
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bekezdésében foglaltaknak, illetve az MNV Zrt. nem él az állam részére történı 
elıvásárlási jogával abban az esetben tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Dévaványa, Külterület 01277/1 helyrajzi számú területre (a földhivatalhoz 
benyújtott telekosztási kérelem átvezetését követıen 01277/42 hrsz-ú területre) az 
OTP Bank Nyrt. jelzálogot jegyeztessen be. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
kötvénybıl származó fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó javaslat. 
Elmondja, hogy a fejlesztések haladnak a kötvénybıl származó forrásrész a K&H Bank 
számláján van, a likvid pénzekbıl fizetik a fejlesztések teljesítését. Elmondja, ha ezeket a 
pénzeket kamatoztatni tudnák, kicsivel jobb helyzetbe kerülnének.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület az 
önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetének javítására a 338/2007.(X.25.) Kt. 
határozatában döntött arról, hogy 2007. december 1. napjával 300.000.000,- Ft összegő zárt 
végő, 20 éves futamidejő, CHF alapú változó kamatozású, féléves kamat- és tıkefizetési 
periódusú kötvényt kíván kibocsátani.  
A kötvényjegyzés 2007. december 11-én volt.  
A kötvényokirat egyéb speciális feltételei egyértelmően rögzítik a kötvény kiengedésének 
szigorú feltételeit, ami a Képviselı-testület döntése alapján került az okiratba 
megfogalmazásra. 
Az igénybevétel feltételei: 

- a mindenkori költségvetésben rögzített vagyongyarapodási cél bemutatása, 
- a fejlesztési célra vonatkozó Képviselı-testületi határozat, 
- a fejlesztési célokhoz kapcsolódó számla vagy azzal egyenértékő egyéb számviteli 

dokumentáció bemutatása. 
A kötvénybıl a beruházások megvalósításához az önerı részt 200.000.000,- Ft biztosítja, 
melybıl felhasználásra került 2010. június 24-ei Képviselı-testület döntése alapján 
176.001.324,- Ft.  
Az irodavezetı az elıterjesztéshez csatolt egy táblázatot a felhasználásról. 
 
Elmondja, hogy mindösszesen még igénybe vehetı kötvényforrás kamataival együtt 
57.437.137,- Ft.  
A folyamatban lévı fejlesztési célok közül jelentıs önerıt igényel az Ifjúsági szálláshelyek 
megvalósítása, amely a MVH által 2075364087 azonosító számon nyilvántart. 
A KEOP keretén belül a  KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált 
„Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Dévaványa Önkormányzat intézményeinél. 
A Szeghalmi úti iskola tetıszerkezet készítése, akadálymentesített vizesblokk teljes 
kialakítása, ami önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított elıirányzatból megvalósuló felújítás.  
Ehhez a három fejlesztési célhoz javasolják a kötvényforrás igénybevételét, melyet 
projektenként az elıterjesztésben bemutat. 
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1. Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcímen belül Ifjúsági 

szálláshelyek kialakítása, berendezésekkel együtt.  
A beruházás mindösszesen kiadása nettó:  59.862.225,- Ft 
EMVA alapból jóváhagyott forrás: 32.598.990,- Ft 
Önkormányzati saját erı: 27.263.235,- Ft  
A beruházás megvalósítása és pénzügyi része is folyamatban van. Az elıterjesztés készítése 
idején a kifizetett számlák értéke 40.060.000,- Ft. A végszámla benyújtása, berendezések 
beszerzése és a mőszaki ellenırzés is folyamatban van. A kifizetési kérelem benyújtása még 
ebben az évben megvalósul, de a jóváírás éven belül bizonytalan.  
Javasolja, hogy a saját erı részt a fejlesztési célú kötvényforrásból biztosítsák.  
 
2. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 

elıirányzatból származó támogatással megvalósuló Dévaványa Szeghalmi úti feladat 
ellátási hely tetıszerkezet készítése, akadálymentesített vizesblokk teljes kialakítása, 
annak építıipari munkái támogatás 7/2011.(III.9.) BM. rendelet alapján.   

A beruházás mindösszesen kiadása bruttó:  38.935.002,- Ft 
Központi támogatás: 19.424.000,- Ft 
Önkormányzati saját erı: 19.511.002,- Ft  
A beruházás megvalósítása és pénzügyi része is lezárult. A kifizetett számlák értéke 
38.935.002,- Ft, a jóváírt támogatás 19.424.000,- Ft. 
Javasolja ez esetben is, hogy a saját erı részt a fejlesztési célú kötvényforrásból biztosítsák.  
 
3. A KEOP keretén belül a  KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált 

„Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Dévaványa Önkormányzat intézményeinél címő projekt megvalósítása. 

A beruházás mindösszesen kiadása bruttó:         180.606.731,- Ft 
Európai Uniós forrásból származó forrás: 97.686.000,- Ft 
EU Önerı Alap hazai forrás rész: 26.049.600,- Ft 
Önkormányzati saját erı: 56.870.631,- Ft  
A beruházás megvalósulása és a pénzügyi rész is folyamatban van.   
A fejlesztési célú kötvényforrásból még rendelékezésre áll 10.662.900,- Ft, ennek 
igénybevételéhez szükséges a Képviselı-testület döntése úgy, mint az fenti két határozati 
javaslatban.  A különbség 56.870.631 – 10.662.900 = 46.207.731,- Ft, amely forrás 
biztosításáról külön kell dönteni.  
Az elıterjesztés készítése idején a kifizetett számlák értéke 68.995.199,- Ft, a jóváírt 
támogatás még nem volt.  
Javasolja, hogy ehhez is járuljon hozzá a képviselı-testület.  
Kéri a Képviselı-testület, hogy „Dévaványa I” kötvényforrás lehívásáról fejlesztési célonként 
a határozati javaslatban foglaltak alapján hozza meg döntését, valamint járuljon hozzá a 
100.000.000,- Ft kötvényforrásból származó likvid keretbıl a 46.207.231,- Ft végleges 
felhasználásához a határozati javaslat alapján.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetınek 
az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja a testület félé elfogadásra a következıket: 

- „Ifjúsági Tábor kialakítása Dévaványán” szálláshelyek építése, beruházás 
megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból 27.263.235,- Ft saját forrás 
rész igénybevételét, 
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- Dévaványa Szeghalmi úti feladat ellátási hely tetıszerkezet készítése, 
akadálymentesített vizesblokk teljes kialakítása, annak építıipari munkái  
megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból 19.511.002,- Ft saját forrás 
rész igénybevételét, 

- „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” címő projekt 
megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból 10.662.900,- Ft saját forrás 
rész igénybevételét, 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az „Ifjúsági Tábor kialakítása Dévaványán” szálláshelyek építése, beruházás 
megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból 27.263.235,- Ft saját forrás rész 
igénybevételével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
222/2012.(VIII.1.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységhez nyújtott 
támogatással megvalósuló „Ifjúsági Tábor kialakítása Dévaványán” szálláshelyek 
építése, beruházás (Jogcímkód: 6.355.01.01, hivatkozási szám: 1005231388) 
megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból 27.263.235,- Ft saját forrás rész 
igénybevételével egyet ért.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással 
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel   
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  azonnal 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatással megvalósuló Dévaványa Szeghalmi úti feladat ellátási 
hely tetıszerkezet készítése, akadálymentesített vizesblokk teljes kialakítása, annak építıipari 
munkái  megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból 19.511.002,- Ft saját forrás rész 
igénybevételével egyet ért kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
223/2012.(VIII.1.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatással megvalósuló Dévaványa Szeghalmi úti feladat 
ellátási hely tetıszerkezet készítése, akadálymentesített vizesblokk teljes kialakítása, 
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annak építıipari munkái  (szerzıdés azonosító: 41506) megvalósításához a 
Dévaványa I. kötvényforrásból 19.511.002,- Ft saját forrás rész igénybevételével 
egyet ért.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással 
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság 
fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Önkormányzat 
intézményeinél” címő projekt megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból 
10.662.900,- Ft saját forrás rész igénybevételével egyet ért kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
224/2012.(VIII.1.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy KEOP-
5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság 
fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa 
Önkormányzat intézményeinél” címő projekt megvalósításához a Dévaványa I. 
kötvényforrásból 10.662.900,- Ft saját forrás rész igénybevételével egyet ért.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással 
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  azonnal 
 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja látható, hogy az 
elıterjesztésben bemutatott folyamatban levı felsorolt legnagyobb fejlesztésekhez a még 
rendelkezésre fejlesztési célú kötvényforrás nem biztosítja a szükséges önerı részt.  
Rendelkezésre álló fejlesztési célú kötvényforrás:  57.437.137.- Ft 
Ifjúsági szálláshelyek kialakítása  -27.263.235.-Ft 
Szeghalmi úti iskola vizesblokk kialakítása  -19.511.002.- Ft 
Energetikai hatékonyság fokozása hét intézménynél  -56.870.691.- Ft 
Összes önerı igény csak az említett fejlesztéseknél 103.644.868.- Ft 
Különbség, amit biztosítani szükséges. -46.207.731.-Ft 
A kötvénykibocsátáskor a 100.000.000,- Ft likvid keret a támogatás megelılegezését hivatott 
biztosítani, ami egyre inkább csökkenı tendenciát mutat, hiszen a szállítói finanszírozás kerül 
elıtérbe.  
A javaslata hogy a 100.000.000,- Ft kötvényforrásból származó likvid keretbıl engedélyezze 
a Képviselı-testület a 46.207.231,- Ft végleges felhasználását  a  KEOP-5.3.0/B/09-2010-
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0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” fejlesztési célra. 
A 46.207.231,- Ft, likvid keretbıl a végleges felhasználásához a K&H Bank engedélye nem 
szükséges, csak a fejlesztési célú kötvényforrás igénybevételéhez.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a 100.000.000,- Ft kötvényforrásból származó likvid 
keretbıl a 46.207.231,- Ft végleges felhasználását a  KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító 
számon regisztrált „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” megvalósuló fejlesztési cél önerı 
biztosítását javasolja a testület felé elfogadásra. 
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 a rendelkezésre álló 100.000.000,- Ft 
kötvényforrásból származó likvid keretbıl a 46.207.231,- Ft végleges felhasználását a  
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság 
fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Önkormányzat 
intézményeinél” megvalósuló fejlesztési cél önerı biztosításával kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
225/2012.(VIII.1.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 
rendelkezésre álló 100.000.000,- Ft kötvényforrásból származó likvid keretbıl a 
46.207.231,- Ft végleges felhasználásához a  KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító 
számon regisztrált „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél” megvalósuló 
fejlesztési cél önerı biztosításához.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  azonnal 

 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására (II. ütem) 
pályázat beadása. 
A polgármester elmondja, hogy a Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi 
költségvetését a 6/2012.(II.24.) számú rendeletével fogadta el 48.771.000,- Ft mőködési 
hiánnyal. 
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 A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdésében a Képviselı-testület már rendelkezett arról, 
hogy „(2) A Képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mőködési hiányt 
48.772.000,- Ft mőködési célú hitelfelvételbıl finanszírozza és a mőködési hitel mérséklésére, 
nyújtsa be támogatási igényét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
támogatására.” 
A Képviselı-testület a 73/2012.(III.29.) Kt. határozatában döntött a 2012. évi támogatási igény I. 
ütemének benyújtásáról, az eredményérıl a tájékoztatás megtörtént. 
Az igénylés szabályait Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 6. sz. melléklet 2. pontja határozza meg. Elmondja, hogy a legközelebbi 
igénylés benyújtási határideje szeptember 10, majd november 5.  
Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat 
be, kivéve, ha olyan elıre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat 
mőködıképességét veszélyezteti. 
A soron következı támogatási igény benyújtására a határidı 2012. szeptember 10-ig.  
Az támogatási igény I. ütem benyújtásakor a mőködési hiány 48.772.000,- Ft volt, amelybıl 
20.999.000,- Ft került befogadásra. A miniszteri döntés alapján 12.932.000,- Ft került 
jóváhagyásra és leutalásra. Az elıirányzatot e jogcímen nem módosították, de az 
államkincstárral egyeztetve az a javaslat, hogy a 48.772.000,- Ft hiány és a leutalt támogatás 
különbségére nyújtsák be az igényt , mert a feldolgozás során az elsı döntést figyelembe veszi 
az államkincstár. Így a támogatási igény 35.840.000,- Ft.  
„A belügyminiszter 3/2012.(III.1.) BM. rendelete a megyei önkormányzati tartalékról, és az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásáról” szóló 
rendelet tartalmazza az igénylésre vonatkozó szabályokat, a pályázat kötelezı tartalmi elemeit 
valamint a jogszabály szerinti típus határozat szövegét.  
A típus határozat szövegét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
2012. évi támogatásáról szóló 3/2012.(III.1.) BM. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza, 
amely alapján készült a határozati javaslat. 
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 támogatási igényt nyújtsák be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012.évi támogatására. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek 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 támogatási igényt nyújtsák be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok 2012.évi támogatására kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 226/2012.(VIII.1.) Kt.hat. 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

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

helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következı nyilatkozatot teszi: 
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   I.  a)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén         8.156 fı.   
   II.  a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 183.300.000,- forint összegő bevételt tervez. 
 

          
   III.  Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 35.840.000,- forint 

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

kötelezett. 
 

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

 

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

 

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

 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı: 2012. szeptember 10. - a támogatási kérelem benyújtására - 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy egyeztetett a Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodavezetıjével az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévı önkormányzatok támogatására vonatkozóan a II. ütem benyújtásának formai dolgairól és 
az alábbi információt nyújtotta a pályázat beadásának befogadhatósága érdekében.   
Módosítani kell az önkormányzat költségvetési rendeletét úgy, hogy az elfogadott 
költségvetésben a 48.772.000,- Ft mőködési célú hiányt csökkenteni kell az I. ütemben 
jóváhagyott 12.932.000,- Ft támogatás összegével. 
A pályázat ezzel a módosítással kerülhet benyújtásra. A módosítás után a mőködési célú 
hiány összege 35.840.000,- Ft-ra csökken a fı összeg változatlan maradása mellett.  
Ennek az elvárásnak tesznek eleget azzal, hogy elkészítették a módosítási javaslatot.  
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítási javaslata így ebben az anyagban csak  a  bevételi oldal módosítását  tartalmazza, a 
javaslat az önkormányzat B jelő táblázatát és a B-Ö jelő táblázatot érinti.  
A 2012. évi költségvetés módosítási javaslatot a költségvetési rendelettervezetbe beépítették, 
az érintett mellékleteken átvezették.  
Kéri a Képviselı-testültet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét, hogy az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására vonatkozóan a II. 
ütem benyújtásának formai akadálya ne legyen.  
A javaslat elfogadásával a 2012. évi költségvetési rendelet fı összege nem változik, az 
elıirányzat módosítás a bevétel jogcímek között történik.  
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A módosított költségvetés fı összege bevétellel, kiadással egyezıen 1.967.360.000,- Ft 
marad.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a rendelet megalkotásával egyetért az elmondottak alapján.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) 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 
21/2012.(VIII.2.) önkormányzati rendeletét 

 
az  

Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
földhaszonbérleti díjak mértékének megállapítása a 2012/2013-as gazdasági évre 
vonatkozóan. 
Elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı földterületek bérleti díjáról minden 
gazdasági évet megelızıen dönt a képviselı-testület. A jelenlegi gazdasági évben az 
önkormányzat által bérbe adott földterületek bérleti díja szántó mővelési ágú ingatlan 
esetében 15.000,- Ft/ha + ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA, gyepmővelési ágú ingatlan esetében 
20.000,- Ft/ha + ÁFA, valamint belterületi ingatlan esetén 1,- Ft/m2 + ÁFA értékben került 
megállapításra. 
A polgármester véleménye, hogy az elmúlt évi döntés nem volt elınytelen a gazdálkodók 
számára. 
Döntést kell hozni abban a képviselı-testületnek, hogy maradjon a jelenlegi bérleti díj, vagy 
azon módosítsanak.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselı részére. 
dr. Ágoston Sándor képviselı – azon a véleményen van, hogy az elmúlt évi 
földhaszonbérleti díjak mértékén ne módosítsanak.  
Kanó József képviselı – szintén azon a véleményen van, hogy ne módosítsák az elmúlt 
gazdasági évben alkalmazott bérleti díjakat.  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy 
ismertesse a bizottsági véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy maradjon a 2011/2012-es gazdasági évre 
megállapított mérték a 2012/2013-as gazdasági évben is, azzal, hogy az a bérlı, aki licitálás 
során az elfogadott bérleti díjaktól magasabb bérleti díjra vonatkozóan kötött haszonbérleti 
szerzıdést az a licitálás során kialakult és haszonbérleti szerzıdésbe foglalt bérleti díjat 
fizesse. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint maradjon a 2011/2012-es gazdasági évre 
megállapított mérték a 2012/2013-as gazdasági évben is, azzal, hogy az a bérlı, aki licitálás 
során az elfogadott bérleti díjaktól magasabb bérleti díjra vonatkozóan kötött haszonbérleti 
szerzıdést az a licitálás során kialakult és haszonbérleti szerzıdésbe foglalt bérleti díjat 
fizesse kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 227/2012.(VIII.1.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012/2013-as gazdasági 
évre vonatkozóan az önkormányzat tulajdonában lévı mezıgazdasági hasznosítású 
külterületi földterületek haszonbérleti díját szántó mővelési ágú ingatlan esetében 
15.000,- Ft/ha +ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA, gyepmővelési ágú ingatlan esetében 
20.000,- Ft/ha + ÁFA, valamint a belterületi földterületek bérleti díját 1,- Ft/m2 

+ ÁFA összegben határozza meg az elızı gazdasági évivel azonos mértékben. 
 
Továbbá úgy dönt, hogy az a bérlı, aki licitálás során a fenti bérleti díjaktól 
magasabb bérleti díjra vonatkozóan kötött haszonbérleti szerzıdést az a licitálás 
során kialakult és haszonbérleti szerzıdésben foglalt bérleti díjat fizeti. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
                Szőcs Lajos mezıgazdasági ügyintézı 
Határidı:  folyamatos  

 
 
 
8. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a nyolcadik napirendi pont megtárgyalására, amely 
termıföldterület további hasznosításáról való döntéshozatal.  
Elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı külterületi szántó mővelési ágú 
földterületekbıl (zárt kert - Bánomkert-Sziget-Tálagy háromszögben) az alábbi ingatlan 
további hasznosításáról kell a testületnek döntenie: 
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Dévaványa külterületi közigazgatási terület: 
Bérlı neve Lakcím Mővelési ág Hrsz. Bérelt terület 

nagysága 
Ak. érték 

Földesi Ferenc Dévaványa, 
Szeghalmi út 115.  

szám 

szántó zárt kert 
4958 

8.268 m2 27,28 

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 az önkormányzat tulajdonát képezı szántó 
mővelési ágú haszonbéres ingatlant továbbra is bérbeadás útján hasznosítsák az 
önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. számú 
mellékletében meghatározottak alapján. 
Az árverésen az induló licit szántó mővelési ágú földterületre vonatkozóan: 15.000,- Ft/ha + 
ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
228/2012.(VIII.1.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı szántó mővelési ágú haszonbéres ingatlant továbbra 
is bérbeadás útján kívánja hasznosítani az önkormányzati vagyonról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében meghatározottak 
alapján.  
 
A Képviselı-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt 
haszonbérleti szerzıdést – figyelemmel a termıföldrıl szóló 1994. évi LV törvény 
21. §-ának rendelkezéseire. 
Dévaványa külterületi közigazgatási terület: 

 
Mővelési ág Hrsz. Bérelt terület 

nagysága 
Ak. érték 

szántó zárt kert 
4958 

8.268 m2 27,28 

 

Az árverésen az induló licit szántó mővelési ágú földterületre vonatkozóan: 15.000,- 
Ft/ha +ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcs Lajos mezıgazdasági elıadó 
Határidı:  folyamatos 
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9. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a kilencedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az Általános Mővelıdési Központ 
alapító okiratát a Képviselı-testület 2012. június 28-án megtartott ülésén tárgyalta és a 
207/2012.(VI.28.) számú Kt. határozatával fogadta el. 
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága – mint a törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzı – hiánypótlási felszólítást küldött, miszerint a 2012. szeptember 1-jétıl hatályos 
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a 
felvehetı maximális tanulói létszámot feladatellátási helyenként kerüljön feltüntetésre, 
továbbá a fenntartó szervek mellett az alapító szerv neve és székhelye is kerüljön rögzítésre az 
alapító okiratban.  
Az elmondottaknak eleget téve az Általános Mővelıdési Központ alapító okirata módosításra 
került.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának 
módosításával egyetért. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításával kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat:                                                                                                       
229/2012.(VIII.1.) 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 7) pontja az alábbiak szerint módosul: 
7. Alapító és 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.  

 
Az alapító okirat 11) pontja az alábbiak szerint módosul: 
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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 2012. 
évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi  IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony). 

 
Az alapító okirat 18) pontja az alábbiak szerint módosul: 

18. Felvehetı tanulók száma: 

Általános iskolai nevelés, oktatás:  
 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.  522 fı 
 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.  104 fı 
 5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.  234 fı 
 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.  120 fı 

Napközi otthoni ellátás:  
 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.  220 fı 
 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.  60 fı 
 5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.  120 fı 
 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.  30 fı 

Alapfokú mővészetoktatás:  269 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. 50 fı 
 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.  30 fı. 

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

Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
 
 

Pap Tibor polgármester – ismételten megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé az Általános 
Mővelıdési Központ egységes szerkezető alapító okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
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 egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat:                                                                                                       
230/2012.(VIII.1.) 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 nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 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. 

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 
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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, 

-  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 
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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 
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 
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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 
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. 
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7. Alapító és 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. 

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 2012. 
évi I. törvény, 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)           
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  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 
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 
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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:  
 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.  522 fı 

 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.  104 fı 

 5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.  234 fı 

 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.  120 fı 

 

Napközi otthoni ellátás:  
 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.  220 fı 

 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.  60 fı 

 5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.  120 fı 

 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.  30 fı 

. 

Alapfokú mővészetoktatás:  269 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. 50 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. 
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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): 

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 – elmondja, hogy a következı bejelentés egy tájékoztató anyag, 
amely az önkormányzat pénzügyi helyzetét mutatja be a június 30-i állapot szerint, amelyet 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı készített.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület az 
önkormányzat 2012. évi költségvetését a 6/2012.(II.24.) számú rendeletével fogadta el a 
költségvetés 48.771.000,- Ft mőködési hiányt mutatott, ami a részben sikeres ÖNHIKI 
pályázaton 12.932.000,- Ft-tal mérséklıdött.  Amikor a pályázat döntésérıl tájékoztatást 
kapott a Képviselı-testület jelezték, hogy a hiányból a feldolgozás során csak 22.999.000,- Ft-
ot ismert el a Támogató és abból a fenti összeg került jóváhagyásra.  A különbség az 
önkormányzatnál továbbra is fenn áll, ezt „le kell dolgozni.” 
Mindezeken túl rövid tájékoztatást ad a féléves teljesített és a várható adatokról mind a 
bevételi mind a kiadási oldalon.  
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Az irodavezetı elmondja, hogy az intézménymőködési bevétel jóval elmarad az idıarányos 
teljesítéstıl, ami részben azzal magyarázható, hogy a földhaszonbér az év második felében 
realizálódik, ezen a jogcímen nettó 67.444.000,- Ft-ot terveztek. Ez a bevétel minden 
bizonnyal megtérül, hiszen az elmúlt évben is egy kivétellel mindenki megfizette a 
földhaszonbérleti díjat.  
Kétséges a mezıgazdaság áruértékesítésbıl tervezett bevétel, ami nettó 18.988.000,- Ft. 
Az elıterjesztésben részletesen leírta, hogy mely kultúrákból mekkora összegő bevétel lett 
tervezve, amit most nem kíván megismételni.  
Az irodavezetı elmondja, hogy az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei között 
szerepel a helyi adóbevétel, melyet az elıterjesztésben lévı táblázaton keresztül mutat be.  
Az adóiroda elırejelzése alapján a várható bevétel még 122.736.000,- Ft. 
Elmondja, hogy az iparőzési adóból július hónapban 70.764,- Ft került befizetésre.  
Röviden szól az adófeltöltésrıl.  
Elmondja, hogy a költségvetési támogatások közül az állami támogatás a nettó finanszírozás 
keretén belül a jogszabályban meghatározott idıben teljesül.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a kiadások jobban tervezhetık, mint a bevételek. Elmondja, 
hogy a bér és járulékai idıarányosak, a dologi kiadásoknál nem ismert, hogy a 
mezıgazdaságból mekkora lesz a megtakarítás. 
Elmondja, hogy a felújítások, fejlesztések folyamatban vannak, többnyire egyszeri kifizetéssel 
bírnak fontos, hogy az elıirányzaton belül maradjanak.  
A képviselı-testület döntött a kötvényforrás igénybevételérıl, amirıl nem kíván szólni.  
Nagy odafigyeléssel kell lenni az év hátralévı részében arra, hogy az elıirányzaton belül 
maradjanak.  
A nettó munkabér 24 millió forint volt.  
Elmondja, hogy sok a mőködési kiadás.  
Elmondja, hogy a mai napon is volt már olyan döntés és még lesz is, amely a tartalék 
felhasználását jelenti.  
Röviden ennyit kívánt tájékoztatásul elmondani a jelenlévık számára.  
(Az önkormányzat 2012. június 30-ai pénzügyi helyzetérıl és a várható bevételek kiadások 
alakulásáról szóló tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek a tájékoztatót.  
Megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz kapcsolódóan kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – kéri az irodavezetıt, hogy a késıbbiekben is tájékoztassa a 
testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselı részére 
dr. Ágoston Sándor képviselı – röviden szól arról, hogy a második félév folyamán szoktak 
kérelmek beérkezni földhaszonbérleti díj mérséklésre vonatkozóan.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy már a gazdálkodóknak bejelentéssel kellett volna 
élniük, információja szerint ez idáig bejelentés nem érkezett.  
dr. Ágoston Sándor képviselı – szól a betakarított termények értékesítésérıl, betárolásáról, 
az iskolák állam részére történı átadásáról, az önkormányzatot terhelı költségekrıl.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a tájékoztatót tudomásul veszi kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót tudomásul veszi.  
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A polgármester elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Szőcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezetı terjesztette a testület elé, amely egy tájékoztató anyag a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulásnál végzett 2010. évi normatíva felülvizsgálat eredményérıl.  
Elmondja, ha az elmúlt évben megállapították ezt a hibát és nem javították ki, akkor ez az idei 
évet is veszélyezteti. 
Az elıterjesztéshez csatolta az irodavezetı a Magyar Államkincstár Békés Megyei 
Igazgatóság Államháztartási Iroda 400080/2/2012. ikt. számú levelét, amely a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulásnál végzett 2010. évi normatíva elszámolásának felülvizsgálatáról 
szól.  
A Társulás mindösszesen 15.003.192,- Ft visszafizetésre kötelezett kamat nélkül, ami 
közvetetten Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulást érinti/érintheti, az eltérés 
12.126.692,- Ft.  
Az eltérés a Dévaványa esetében abból adódik, hogy a Társulási Megállapodás 2. számú 
melléklete nem tartalmazza a Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulást, így a 
kiegészítı normatíva igénybevétel jogtalan. Ez a megállapítás a 2010-es költségvetési évre 
vonatkozik.  
A megállapítás közvetlenül nem Dévaványa önkormányzatot érinti, de ha nem sikerül 
elfogadható módon pótolni, dokumentálni akkor mégiscsak érezni fogják ennek hatását, 
hiszen az inkasszó, ha erre sor kerül, valamilyen szinten minden önkormányzatot érinti, mert 
a jogos támogatáshoz nem juthatnak. 
A szükséges lépéseket megtették, a hiánypótlás folyamatban van. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a tájékoztatót tudomásul veszi kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A polgármester elmondja, hogy a következı bejelentés egészségügyi szolgáltatási 
tevékenység bıvítésével kapcsolatos a Strandfürdı és Gyógyászatnál. 
A polgármester elmondja, hogy megkeresést kaptak a Poly-Mix Kft. képviselıitıl és 
vezetıitıl, hogy mőködjenek együtt a dévaványai Strand és Gyógyfürdı gyógyászati 
részlegénél az általuk forgalmazott PolyRehab vizsgálati és kezelési tevékenységre 
alkalmazható gyógyászati eszközök térség érdeklıdıi számára történı bemutatásában.  
A gyógyfürdı szabad kapacitása kihasználásával, elıre meghatározott napokon és 
idıpontokban képzelték el a tevékenységükrıl és az eszközeikrıl, illetve általuk forgalmazott 
étrend kiegészítıkrıl szóló tájékoztatójukat, úgy hogy közben az eszközök használatára a 
szakasszisztenseket kiképeznék, hogy a késıbbiekben az önálló vizsgálatra, illetve kezelésre 
is felkészüljenek.  
Az érdeklıdık számától függıen tervezték a késıbbiekre vonatkozó fejlesztési döntésüket 
meghozni.  
Alternatív lehetıségként – a mellékelt levelükben –, a helyszíni látogatást követıen az 
esetleges pályázati források igénybe vételi lehetıségére is kitértek, amikor az eszközöket 
támogatással megvásárolhatná az önkormányzat és a szolgáltatást rövid idın belül 
gyógyászati részlegnél végeznék.  
A Kft. által forgalmazott, illetve a mőködı  egészségközpontokban (Csepel és Dabas) már 
használt eszközök közül az indulásként Dévaványán esetleg beállításra kerülık bemutatására 
szolgáló anyagokat az általuk megadott elérhetıségekrıl kinyomtatásra került és az 
elıterjesztéshez mellékelve van.  
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A találkozó elıkészítéseként a gyógyfürdı gyógykezelési tevékenységét is felügyelı Dr. 
Urbancsok Judit reumatológus szakfıorvossal is véleményeztette a polgármester a 
kezdeményezést. A véleménye nem támogató, mert a vizsgálatok és a kezelések nem 
rendelkeznek OEP támogatással, csak költségtérítéssel lehetne ıket elvégezni, ugyanakkor 
erre szerinte Dévaványa körzetében nem lenne elegendı fizetıképes kereslet.  
Ha olyan kapcsolódó szálláshelyekkel rendelkezne a település, amelyek a tevékenységet a 
távolabbról érkezık számára is igénybe vehetıvé tennék, akkor is kérdéses, hogy a már 
mőködı, vagy a késıbbiekben létrejövı szolgáltató helyek közül a közlekedési kapcsolatok és 
az útviszonyok miatt a fenntarthatóságot biztosító mennyiségő vendég érkezne.  
Az is kiderült a vélemény kapcsán, hogy az İ vállalkozásában Békéscsabán már mőködik egy 
termografikus készülék, így a nálunk induló esetleges szolgáltatás számára konkurenciát 
jelentene.  
Bár még nem mondta ki egyértelmően, de a véleményébıl kikövetkeztethetı, hogy nem kíván 
együttmőködni a Poly-Mix Kft-vel, illetve az önkormányzattal a PolyRehab készülékek 
bemutatása, esetleges használata ügyében.  
Az elmondottak alapján, amennyiben egyáltalán együtt kívánnak mőködni a megkeresıkkel 
mindenképpen kell egy olyan orvost találni, aki az új tevékenység felügyeletét  ellátja, a 
vizsgálatokhoz kapcsolódó elemzéseket elvégzi és javaslatokat tesz a páciensek számára, 
mindezt a reumatológai szakrendeléstıl eltérı idıben.   
A polgármesternek az a javaslata, hogy ne vessék el az esetleges együttmőködés lehetıségét. 
Alaposan vizsgálják meg a már mőködı egységek tapasztalatai alapján várható-e esély arra, 
hogy a gyógyfürdıben eredménnyel folytatható-e és milyen módon a tevékenység.  
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 kezdeményezést ne vessék 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 – amelyet felolvas a polgármester – kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
231/2012.(VIII.1.) 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Poly-Mix Kft. (2132 Göd, 
Rákóczi u. 103. sz.) kezdeményezésére nyitott, de elızetes felmérés és vizsgálat 
alapján kívánja eldönteni – a pályázati lehetıségekre is tekintettel – az 
együttmőködés módját és formáját.  
A kapcsolódó orvosi tevékenység elvégzésére vállalkozó orvos kiválasztására, a 
tevékenység beindításának elıkészítésére vonatkozó munkák végzésére megbízza a 
hivatalt és a folyamatos kontrollra az önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
Bizottságát.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidı:  folyamatos  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Ernyes Csilla pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé, amely bemutatja, hogy az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe eredetileg betervezett fejlesztések tekintetében nem biztos, hogy mindegyik 
esetben elegendı lesz a forrás. 
A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy az önkormányzat a tavalyi és az idei 
évben 5 sikeres pályázatot nyújtott be.  
Elmondja, hogy a „Kerékpárral a környezetvédelemért” – Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése Dévaványán címő projekt megvalósítása folyamatban van.   
Az elıterjesztésben felsorolta a felmerülı költségeket.  
A pályázatíró referens elmondja, hogy a támogatási szerzıdés szerinti összes költség 
106.087.101,- Ft, melybıl a támogatás összege 95.478.391,- Ft , saját erı összege 
10.608.710,- Ft. 
A pályázat megvalósításával kapcsolatosan plusz költség várhatóan nem merül fel.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a beruházás megvalósítása során fog felmerülni 
pluszt költség, mivel a támogató elıírta, hogy a Kisújszállási úton az üzemek oldalán is 
gyalogjárdát kell létesíteni. Erre nem kapnak támogatást, mivel az eredeti dokumentációban 
nem szerepel. Elmondja, hogy a járdafelújításra biztosított keretet meg fogja haladni az 
említett járda megépítése, még akkor is, ha járdalapokból készítik el közfoglalkoztatás 
keretében.   
Tehet ezen beruházásnál is kell számítani pluszt költségre.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében 12.361.000,- Ft van tervezve, mint céltartalék, ha 
az összes költséghez viszonyítják, akkor 1.751.000,- Ft maradvány van, ha további kiadás 
nem merül fel.   
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy „Csapadékvíz elvezetı rendszer 
kialakítása Dévaványán” címő projekt keretében a településen 12.679,1 m hosszan kerül 
felújításra csapadékvíz-elvezetı rendszer. 
Elmondja, hogy a támogatási szerzıdés szerinti összes költség 350.021.000,- Ft, melybıl a 
támogatás összege 315.018.900,- Ft , saját erı összege 35.002.100,- Ft. 
Mivel a kivitelezésre vonatkozó szerzıdés még nem került aláírásra, így nem állapítható meg 
a beruházás tényleg összköltsége.  
Az önkormányzat a saját erı kiegészítésére vonatkozóan a 6/2012. (III.1.) BM rendeletben 
foglalt projektfelhívásra pályázatát benyújtotta, melyet a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Gazdasági Fıosztálya 20.677.500,- Ft összegő támogatásban részesített. A támogatási 
szerzıdés aláírásra került.  
Pap Tibor polgármester – elmondja valóban nem állapítható meg a tényleges költség, mivel a 
kivitelezési szerzıdés még nem került aláírásra. 
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, a következı projekt az „Ifjúsági tábor 
kialakítása Dévaványán”. 
Elmondja, hogy a beruházás összes költsége 59.862.225,- Ft, a támogatás összege 
32.598.990,- Ft, a saját erı pedig 27.263.235,- Ft. 
Elmondja, hogy a megvalósítás során várhatóan plusz költség merül fel, mely abból adódik, 
hogy a pályázati dokumentáció költségvetési kiírásában az alábbi munkálatok, eszközök nem 
szerepelnek:  
- tereprendezés földmunkája, füvesítés, fásítás, 
- a bejárati nagykapu távirányítású elektromos motorral történı felszerelése, 
- faházakban függöny, függönytartó, 
- 12 db faházba takarító eszközök, szettek, takarítószerek,  
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- étkészlet (tányér, evıeszközök, pohár), vízforraló, mikrohullámú sütıgép,  
- térfigyelı rendszer kiépítése.  
A hiányzó tételek anyag és díjköltsége várhatóan bruttó 5.000.000,- Ft.  
Röviden szól arról, hogy helyszín változtatás történt a testület döntése értelmében. 
Szó esik a villamos energia bekötésrıl, a melegvíz biztosításáról a faházakban.  
Szól a térfigyelı-rendszer kialakításáról is.  
Elmondja, hogy a Mőfüves kispálya kialakítására vonatkozóan a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel az önkormányzat az együttmőködési megállapodást megkötötte. Az 
együttmőködési megállapodás értelmében az önerı összegét a megállapodás megkötését 
követı 8 napon belül a Magyar Labdarúgó Szövetség bankszámlájára szükséges átutalni, 
mely az önkormányzat részérıl 2012. július 16-án megtörtént.  
A beruházás összköltsége 32.673.220,- Ft, a támogatás összege 22.871.254,- Ft, az önerı 
összege 9.801.966,- Ft. 
A munkaterület átadás-átvételi eljárása során felmerült, hogy a mőfüves pálya 
megvalósításához elektromos csatlakozási pont biztosítása szükséges. Az együttmőködési 
megállapodás illetve a pályázati kiírás nem tartalmaz arra vonatkozó hivatkozást, hogy a 
pályázónak a létesítendı mőfüves pálya mellett közvetlenül kell biztosítania a csatlakozási 
pontot nem pedig magán a megvalósítandó ingatlanon. Mivel ezen hivatkozást nem 
tartalmazza az együttmőködési megállapodás így az önkormányzat kérelmet nyújt be a 
Magyar Labdarúgó Szövetséghez, hogy az elektromos hálózat kiépítésének költségét az 
összes beruházási költség százalékos arányának megfelelıen (70 %) viselje. 
Elızetes tájékoztatás szerint az elektromos hálózat kiépítésének költsége összesen bruttó 
1.054.000,- Ft. Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül az MLSZ részérıl úgy a fenti 
beruházásra vonatkozóan a már átutalt saját erı összege 316.230,- Ft összeggel 
megemelkedik. Mivel a 2012. évi módosított költségvetésben erre a feladatra 10.418.000,- Ft 
elıirányzat van biztosítva, így többletköltség nem terheli az önkormányzatot.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a pálya az ifjúsági tábor kerítésének 
közelében valósul meg. Elmondja, hogy a régi elbontott kerítés vonalától közel félméteres 
emelkedés van. A pálya egy része ide fog esni. A feltöltést minél szélesebb területen el kell 
hordani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı beruházás a sétány kialakítása.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a „Sétány kialakítása városközpontban” 
címő projektre a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint Közremőködı szervezet 
nettó 1.000.000,- Ft támogatási összeget ítélt meg.   
Az önkormányzat által biztosítandó önerı összege az építési munkálatokra vonatkozó 
vállalkozói díj Áfa része. 
A kivitelezésre vonatkozóan az önkormányzat az árajánlatok megkérte, mely szerint a 
legalacsonyabb árajánlat nettó összege 792.991,- Ft, melyhez tartozó önerı mértéke 214.108,- 
Ft. A megítélt 1.000.000,- Ft támogatás csak térburkolat kialakítására fordítható, egyéb 
költségek nem számolhatóak el a támogatás teljes mértékő lehívásához. Ennek ellenére a 
támogató szervezet elvárása, hogy minden építési jellegő beruházás megvalósításához 
kötelesek saját költségen mőszaki ellenırt megbízni. Az erre vonatkozóan bekért árajánlatok 
szerint a legalacsonyabb összegő ajánlat bruttó 63.500,- Ft. A mőszaki ellenıri költségek 
mellett a pályázat megvalósításához szükséges a nyilvánosság tájékoztatását biztosító PR 
tevékenység ellátása, melynek becsült költsége bruttó 25.400,- Ft. Az elmondottak alapján így 
a beruházás megvalósításához összesen az önkormányzatnak 303.008,- Ft önerıt szükséges 
biztosítani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Ernyes Csilla pályázatíró referensnek a tájékoztatót. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a tájékoztatót tudomásul veszi kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A polgármester elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki irodavezetı 
terjesztette a testület elé, amely a strandfürdı nagymedence burkolat-felújításának 
pótmunkáival kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Feke László irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy helyi beszerzési eljárást követıen 
megkötött vállalkozási szerzıdés alapján a Borgula-Ép Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 
20.) nyerte el a Dévaványa, Sport u. 5 szám alatti Strandfürdı és Gyógyászat úszómedence 
burkolat felújítási és medence fóliázási munkáinak elvégzését.  
A kivitelezés során a bontási munkák elvégzését követıen több olyan munka elvégzése vált 
szükségessé, illetve olyan újabb építtetıi igény jelentkezett, amelyek pótmunkaként kerültek 
elrendelésre. Ezek az alábbiak: 

- befúvók anyag- és munkadíja 1. 440. 000,- Ft 
- zuhanytálcák gépészete anyag- és munkadíja  411. 127,- Ft 
- átadott burkoló lapok és anyagok ülıpados medence felújításához 615. 547,- Ft 
- korlátok tömíthetı rozsdamentes talpai (10 db) 62. 000,- Ft 
- csıvezetékek toldása GEBO OQ idom (9 db) 60. 984,- Ft 
- fenékürítı takarító lemez lézer vágása 3 mm-es KO 33-as lemezbıl 102. 000,- Ft 
- lakatos munkadíj  35. 000,- Ft 
Összesen (nettó): 2. 726. 658,- Ft 
A megváltozott mőszaki tartalom, vagyis a fóliázás miatt az 
elmaradt csempézés és hozzá használatos anyagok különbözete  – 863. 716,- Ft 
Mindösszesen (nettó): 1. 862. 942,- Ft  
+ Áfa (27 %)  502. 994,- Ft 
Mindösszesen (bruttó): 2. 365. 936,- Ft 

A pótmunkák 2012. július 3-án megtartott mőszaki átadás-átvételi eljáráson átvételre kerültek. 
Az irodavezetı kéri a Képviselı-testületet, hogy a pótmunkák ellenértékeként fizetendı 
2.365.936,- Ft-ot az önkormányzat 2012. évi költségvetésébıl biztosítani szíveskedjen. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. A 
pótmunkák szükségessége a kivitelezés során merültek fel. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megjegyzi, hogy a rozsdamentes korlát néhol azért rozsdásodik.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a környezı települések egyik legjobban kinézı 
medencéje a dévaványai.  
Kiss Károly képviselı – véleménye, hogy a nagymedencében az úszók számára legalább két 
sávot ki kellett volna jelölni pl. a medence alján fekete csík felragasztásával. 
Pap Tibor polgármester – meglátása szerint ez megoldható, van kötélfeszítı idom feltéve a 
medencénél.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı felvetése megoldható.  
Kanó József képviselı – véleménye az lenne a jó megoldás, ha a medence aljára felragasztott 
csíkkal lenne az úszók számára elválasztva két sáv.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezt a megoldást akkor lehet megvalósítani, ha a 
medencébıl leengedik a vizet. 
Feke László mőszaki irodavezetı – azon a véleményen van, hogy jobb megoldás, ha a víz 
felszínén van elválasztva az úszók számára a terület.  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági 
véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a testület az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa a pótmunkák ellenértékét a bruttó 
2.365.936,- Ft-ot. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére biztosítsák a pótmunkák ellenértékét a bruttó 2.365.936,- Ft-ot kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
232/2012.(VIII.1.) 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, 
Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászat úszómedence burkolat-felújítási 
munkáinak kivitelezése során elrendelt bruttó 2.365.936,- Ft értékő pótmunkák 
ellenértékét az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalék 
elıirányzata terhére biztosítja. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit pénzügyi irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy pályázat benyújtására van lehetıség a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében kiírásra kerülı TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú 
Óvodafejlesztés címő pályázati felhívásra. 
Az elıterjesztésben felsorolásra került, hogy mely tevékenységek ellátására lehet támogatást 
igényelni.  
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, összege minimum 
1.000.000,- Ft, de maximum 100.000.000,- Ft lehet.  
Az önkormányzat által benyújtandó pályázat várható összköltsége: 35.000.000,- Ft.  
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 6-tıl 2012. szeptember 7-ig lehetséges.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
 



 38 

Határozat: 
233/2012.(VIII.1.) 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 
„Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/2) címő projektfelhívásra.  
A projekt összköltsége 35.000.000,- Ft, melyhez saját erı nem szükséges, mivel a 
támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.   
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2012. szeptember 7.  

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentést.  
Feke László mőszaki irodavezetı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményeként a FUTIZÓ Kft. (5700 Gyula Mátyás király u. 31/3.) nyerte el a kerékpárút 
építésének kivitelezési munkáit.  
 A kivitelezési munkák megkezdését követıen a kivitelezı észlelte, hogy a téglagyári 
ingatlanon nagy mennyiségő betontörmelék van elhelyezve, amelyet törést követıen fel tudna 
használni. Ezért ajánlatot tett az önkormányzat részére betontörés fejében történı törtbeton 
vásárlására. Az ajánlata szerint 660 m3 tört betonra lenne szüksége. 
Az ajánlata az alábbiakat tartalmazta: 
1.100 m3 beton letörését követıen 660 m3 tört betonra tartana igényt, míg az önkormányzat 
részére 250 m3 kerülne átadásra, amely együttesen 910 m3-t tesz ki, a maradék 190 m3 a 
betontörés során keletkezı nem hasznosítható földanyagot tartalmazná. Fenti ajánlatot nem 
fogadták el, hiszen korábban már kaptak hasonló belsı aránnyal rendelkezı ajánlatot, szóban 
ellenajánlatot tettek. Az ellenajánlat szerint a letörésre kerülı tiszta hasznosítható 910 m3 50 
%-áért azaz, 455 m30/50-es frakciójú törtbetonért rendelkezésére bocsátanak a törés 
ellenértékének fejében a számára szükséges 660 m3 törtbetont. 
A cég az ellenajánlatot elfogadta és megkezdte a beton letörését. A fenti megállapodás 
írásbeli megállapodásban került rögzítésre. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek a tájékoztatást.   
A polgármester elmondja, hogy a Borgula-Ép Kft. zúzottkı vásárlási kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz. 
A polgármester megadja aszót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Borgula-Ép Kft. (5650 Mezıberény, 
Jeszenszky u. 20.) részérıl Borgula György Ügyvezetı Úr azzal a kéréssel kereste meg 
önkormányzatot, hogy mint az EJT Kft. új üzemcsarnokának kivitelezıje a vásártéren 
deponált önkormányzati tulajdonú ágyazati kıanyagból 2.500 m3-nyi mennyiséget szeretne 
megvásárolni, melyre 3.300,- Ft/m3+Áfa vételi ajánlatot tesz. Ezen ár felett természetesen az 
ı költségeként fog megjelenni a kı szállítójármőre történı rakodása és elszállítása az EJT Kft. 
üzemcsarnokához.  
A fenti mennyiség megajánlott vételára tehát az alábbi: 
2.500 m3 x 3.300,- Ft/m3+Áfa= 8.250.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 10.477.500,- Ft. 
Tájékoztatásul közöli, hogy a téglagyár területén a településen történt kivitelezésekbıl 
felhalmozódó ingyenesen átvett betontörmelék letörését követıen keletkezı hasonló ágyazati 
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anyag önköltsége nagyságrendileg nettó 2.000,- Ft/m3+Áfa, tehát a megajánlott 3.300,- 
Ft/m3+Áfa-s ár jónak mondható. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a Borgula-Ép Kft. részére az Eötvös úti depóniában 
található ágyazati kıanyagból 2.500 m3 mennyiséget 3.300,- Ft/m3+Áfa áron, azaz 
8.250.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 10.477.500,- Ft-ért értékesítsenek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Borgula-Ép Kft. részére 2.500 m3 ágyazati 
kıanyagot értékesítsenek 3.300,- Ft/m3+Áfa áron kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:   
 

Határozat: 
234/2012.(VIII.1.) 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 
képezı Dévaványa, Eötvös úti depóniában található ágyazati kıanyagból 2.500 m3 
mennyiséget 3.300,- Ft/m3+Áfa áron, azaz 8.250.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 
10.477.500,- Ft áron a Borgula-Ép Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) 
részére értékesít. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit pénzügyi irodavezetı 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Séllei Zsigmond képviselı a július 27-ei nagy 
esızést követıen a sportpályánál lévı állapotokról fényképfelvételeket készített.  
A polgármester elmondja, hogy a vélemények eltérıek.  
A polgármester megadja a szót Feke László részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, elıterjesztést azért nem készített e témával 
kapcsolatban, mivel Kiss Károly képviselı és Lengyel László mőszaki ügyintézı vasárnap 
délelıtt többed magukkal fociztak a sportpályán. A több mint 50 mm esı pénteken délután 
esett, az esıvíz nem csak a sportpályán, hanem a település más részein is megállt. Az esızést 
követı másfél nap múlva a pályán lehetett játszani úgy, hogy a játéknak nyoma a pályán nem 
maradt.  
A beadványt értik, de mőszakilag azt tudja alátámasztani, amikor a mőszaki tartalom el lett 
fogadva nem írták elı a szikkasztási gyorsaságot. Úgy gondolja, hogy ekkora mennyiségő 
csapadékot másfél nap alatt el tud szikkasztani a terület, úgy hogy a pályán a játéknak nyoma 
nincs, akkor ott probléma nem lehet.  
Ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy ez nem jó így, akkor kéri, határozzák meg, hogy mivel 
keresse meg a kivitelezıt, hogy milyen paraméterekre alakítsa át. Pl. 10 mm esıt hány perc 
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alatt kell elszikkasztani. Megjegyzi, hogy évek óta nem volt ilyen gyors esı, lehet több évnek 
el kell telni ahhoz, hogy újból ilyen legyen.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, ha a sportpályát kijelölik a Kígyósi-gyepen, akkor 
nem tapasztaltak volna ilyen csapadékvíz elvezetési problémát. Véleménye, hogy ez csak a 
sportpályán volt a jellemzı, körülötte a temetınél, a strandfürdınél már nem. Több óra 
elteltével a sportpályának is el kellett volna inni a vizet, úgy mint a környéken lévı 
területeknek.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy esızés elıtt meg kellett volna nézni a területek 
felületeit.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a sportpálya karbantartásával 
kapcsolatban elı van írva, milyen munkafolyamatokat kell azon rendszeresen elvégezni. Meg 
van határozva a gyep sőrősége, a gyökérzet sőrősége. A gyepet idıközönként úthengerrel meg 
kell hengerelni, késes hengerrel fel kell lazítani. Egy behengerelt, sőrő gyökérzető terület 
közel sem olyan sebességgel szikkasztja a vizet, mint egy feltárcsázott terület.  
Séllei Zsigmond képviselı – valóban egy feltárcsázott terület jobban issza a vizet, mint egy 
tömör terület.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, amióta a pálya ki lett javítva, azóta a 
pályakarbantartással kapcsolatos elıírásokat betartják. Elmondja, hogy a pálya öntözı 
rendszere folyamatosan mőködik, míg a temetı területén nem volt öntözés.  
Az irodavezetınek nem célja a kivitelezıt védeni, számára elegendı bizonyíték az, hogy 
vasárnap délelıtt lehetett a futballpályán játszani.  
Kiss Károly képviselı – megjegyzi, hogy a locsolórózsák nem érnek össze, a berendezésen 
állítani szükséges.  
Feke László mőszaki irodavezetı – megjegyzi, hogy nagyon sokan dicsérik a dévaványai 
sportpályát.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye, hogy valóban nagyon jó a sportpálya, ami köszönhetı a szakszerő 
gondozásnak is.  
Pap Tibor polgármester – köszöni a jelzést, de az elmondottakból megállapítható, hogy a 
probléma nincs olyan nagy, amiért a kivitelezı felé jelzéssel kellene élni. 
dr. Ágoston Sándor képviselı – elmondja, hogy szinte minden mérkızésen jelen van, a 
vendégcsapat szurkolóinak is az a véleménye, hogy a pálya minısége nagyon jó.  
Sélle Zsigmond képviselı – elmondja, hogy a kavicselvezetık nem itták el azt a mennyiségő 
csapadékot, ami ott leesett. Kéri a polgármester jelezze a problémát a kivitelezı felé, a 
fényképfelvételeket mellékelje. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, olyan garanciális hibát nem találtak, ami miatt a 
kivitelezı felé jelzéssel kellene élni, a hiba kijavítására fel kellene szólítani.  
Feke László mőszaki irodavezetı – a felvetést megértené, ha a mai napon sem lehetne a 
pályán játszani. A víz magától elszivárgott, az onnan senki nem szivattyúzta le, így továbbra 
sem érti a felvetést. Továbbra sem tudja, hogy milyen jelzéssel éljen a kivitelezı felé.   
Sélle Zsigmond képviselı – elmondja, hogy az 50 mm esı leeshetett volna egy hét alatt is, de 
egy óra alatt esett le.  
Feke László mőszaki irodavezetı – kérdése, amikor a szélvihar végig söpört a településen és 
levitte a háztetıkrıl a cserepet, abban az esetben is jelezéssel kellett volna élni a kivitelezık 
felé? 
Sélle Zsigmond képviselı – a közmőjavításokkal kapcsolatban kér egy rövid tájékoztatást.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a jogszabály, valamint a helyi rendelet is 
elıírja, hogy a szolgáltató a hibaelhárítást elkezdheti anélkül, hogy az önkormányzattól 
elızetes felbontási engedélyt kapna. Példaként említi, ha szombaton reggel észlelik a 
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gázszivárgást, a hiba elhárításával nem várhatják meg a hétfı reggelt, hogy elızetes felbontási 
engedélyt kérjenek az önkormányzattól.  
Elmondja, hogy szóbeli megállapodás van a szolgáltatókkal, hogy a felbontott aszfaltot nem 
foltonként fogják visszaaszfaltoztatni, hanem évente egy-két alkalommal. Magas lenne a 
költsége annak, ha foltonként történne az aszfaltozás, ami az önkormányzat költsége lenne, 
mivel a szolgáltató az önkormányzatra terhelné. 
Az irodavezetı elmondja, ha nem hibajavításról van szó, akkor meg kell kérni elıre a 
felbontási engedélyt. Említést tesz arról, hogy a településen a gázszolgáltató a hálózatára 25-
30 db elzáró szerelvényt épített, ami nem hibajavítás, a közterület használati engedélyt 
megkérték.  
Elmondja, a helyi rendelet úgy szól, hogy nyomvonalas létesítményeknél a szolgáltató 
kérésére a jegyzı díjmentességet adhat. 
Az engedélyre azért van szükség, ha nem megfelelıen végzik a helyreállítást, akkor a 
késıbbiek során ezzel bizonyítani tudják és a helyreállítást meg tudják követelni. 
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy az Eötvös út, Hunyadi út keresztezıdésében 
tudomása szerint nem volt gázszivárgás, de munkálatokat végzett a szolgáltató.    
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy ott is elzáró szerelvényt építettek be, 
amire a rendszer szakaszolása miatt van szükség. Elmondja, hogy hibaelhárítás esetén nem 
marad az egész település gázellátás nélkül, csak az a rész, ahol a hiba keletkezett.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, arra kellene megoldást találni, hogy a víz ne álljon meg 
a felbontott részen, valamint a feltöltés ne verıdjön ki belıle. Megjegyzi, hogy az autóknál 
gumikárosodást is elıidézhet, ha a vezetı nem figyel és belehajt a felbontott aszfalton lévı 
lyukba.  
Séllei Zsigmond képviselı – azt tartja aggasztónak, ha a gépjármővezetı nem veszi idıben 
észre az úthibát, ami az a autógumijának károsodását is eredményezheti, vagy rosszabb 
esetben baleset is történhet.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı által említett út (Eötvös út) 
nem önkormányzati tulajdonban van, az önkormányzat a hibát ki sem javíthatja. Adódott már 
probléma abból, hogy állami közúton kátyújavítást végeztek.  
Erdıs Csaba a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja – 
elmondja, hogy a Bánomkert úton az EJT Kft. több tonnás autói közlekednek, amelyektıl 
éjjel nem lehet aludni, valamint az út minısége is romlik ezáltal.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a kıszállítás biztos nem javított az út 
minıségén. Az említett utca egy önkormányzati győjtıút, amelynek a terhelést bírnia kell.  
Kiss Károly képviselı – elmondja rövidre kell zárni az ügyet, jegyzıkönyvet kell felvenni a 
kivitelezés megkezdése elıtt, valamint a helyreállítást követıen, ha a helyreállítás nem 
megfelelı, akkor kell lépéseket tenni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy a már említett esızés alkalmával a Bem József 
úton lévı fodrászüzlet elıtt a csapadékvíz nem folyt el, a csapadékvíz-elvezetı fedılapja a 
víztıl magasabban volt. Több alkalommal kapott arra ígérete, hogy a hibát ki fogják javítani, 
ami ez idáig nem történt meg.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a mőszaki iroda felé még nem jelezték a 
problémát.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a jégkrémet árusító autó sok esetben a késı esti 
órákban is zenélésével zavarja a lakosok nyugalmát. Véleménye szerint meg kellene 
határozni, hogy 20 óra után ne árusítson.  
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Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a képviselı által említett probléma nem elıször 
vetıdik fel. Elmondja, hogy mozgóárusítás esetén a székhely szerinti illetékes jegyzı adja ki 
az engedélyt. Azon településektıl, amelyeket érint útvonal szempontjából az árusítás, azoktól 
hozzájárulást kérnek. A jegyzı meg tudja keresni azt a székhely szerinti jegyzıt, aki kiadta a 
mozgóárusításra vonatkozó mőködési engedélyt, hogy Dévaványa településre ne 
vonatkozzon.  
Elmondja, hogy a felvásárlásra teljesen más szabályok vonatkoznak, mint a mozgóárusításra. 
Elmondja, hogy a központi jogszabály nem ad felhatalmazást az önkormányzatok számára, 
hogy helyi szinten szabályozzák a felvásárlást. A központi jogszabályt kell betartani, ha abba 
ütközı tény merül fel, akkor a rendırség fel tud lépni.   
Pap Tibor polgármester – megkérdezi van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy a Körösladányi úti iskola felújítását mikorra kell befejezni a 
kivitelezınek? 
Feke László mőszaki irodavezetı – a képviselı kérdésre elmondja, hogy a véghatáridı 
szeptember 30. Szeretnék, ha iskolakezdés elıtt a munkálatok elvégzésre kerüljenek, amire a 
kivitelezı ígéretet tett.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester, dr. Ágoston Sándor 
képviselı és Séllei Zsigmond képviselı fogják képviselni Dévaványa Város Önkormányzatát 
Székelykeresztúron a székelykeresztúri napokon, valamint Csíkkozmás településhez tartozó 
Nyerges-tetın, ahol a kopjafa avatása lesz. 
A polgármester elmondja, hogy a testület májusi ülésén döntött arról, hogy csatlakoznak a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyőlése 51/2012.(IV.20.) Kt. számú határozatában hozott 
döntéséhez, mely szerint a Hargita megyei, Csíkkozmás településhez tartozó Nyerges-tetın 
kopjafát állít az 1848-as forradalom és szabadságharc egyik hısi emlékhelyén, valamint 
anyagi támogatással is segítik a tervezet valóra váltását.  
Elmondja, hogy a megye települései közül kilenc település csatlakozott a felhíváshoz. 
Az alkotás közel félmillió forintba került. A polgármester javasolja, hogy 50.000,- Ft-al 
járuljanak hozzá a kopjafa állításához.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén 50.000,- Ft-ot javasol megszavazni a kopjafa 
állításhoz. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy 50.000,- Ft-al járuljanak hozzá a kopjafa állításához kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 235/2012.(VIII.1.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyőlése kezdeményezésére 50.000,- Ft támogatást 
biztosít a Hargita megyei Csíkkozmás településhez tartozó Nyergestetın történı 
kopjafa állításához. 
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A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított mőködési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül elıirányzat terhére biztosítja. 

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

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
Határidı:  értelem szerint 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 

Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselı-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügy tárgyalásakor. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/10-7/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-4. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1730 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 

 
Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 

 


