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I-1/6-12/2012. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 20-án 
megtartott ünnepi ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselı   
Kiss Károly   képviselı  
Földi Imre   képviselı 
Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 
 
Balogh Csilla   jegyzı, 
Valánszki Róbert  aljegyzı 

 
Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselı 
Séllei Zsigmond  képviselı  
  

Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
Meghívottak: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı, Baloghné Berényi Erzsébet 
az ÁMK igazgatója, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Mővelıdési Ház és Kádár 
Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményegység vezetıje, Tóth Julianna a 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Erdıs 
Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, Balogh 
Zsigmond a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, Földi Zoltán 
az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja, Dr. Demeter Erzsébet a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, Béres János református lelkész, Horváth Sándor 
katolikus plébános, Rizmann Józsefné az ÁFÉSZ elnöke, „Dévaványáért” 2012. évi 
kitüntetettjei: L. Papp Zsigmondné és hozzátartozói, Dr. Bagi Károly, „Dévaványáért” 
kitüntetéssel elismert elmúlt évek díszpolgárai közül: Dr. Lengyel Sándor, Havancsák László. 
 
Pap Tibor polgármester – köszönti az ünnepi testületi ülésen megjelenteket.  
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Novák Imre alpolgármester Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának meghívására a debreceni rendezvényeken vesz részt.  
Tájékoztatja az ülésen résztvevıket, hogy Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, Békés 
Megyei Közgyőlés elnöke köszöni az ünnepi testületi ülésre történı meghívást, de korábban 
egyeztetett elfoglaltságai miatt sajnos nem tud részt venni az eseményen, melyhez azonban 
ezúton is sok sikert kíván. 
(Farkas Zoltán országgyőlési képviselı levele a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

Elmondja, hogy Rafai Emil Székelykeresztúr Város Önkormányzatának polgármestere 
levélben köszöni meg az augusztus 20-i rendezvénysorozatra és a Szent István napi 
megemlékezésre történı meghívást.  
Sajnos elfoglaltságaik miatt nem tudnak részt venni az ünnepségsorozaton.  
Az önkormányzatnak és a város minden lakójának kellemes és hasznos ünneplést és 
együttlétet kívánnak.  
(Székelykeresztúr Város Önkormányzatának polgármestere által írt levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A polgármester felkéri a jelenlévıket a HIMNUSZ és a SZÉKELY HIMNUSZ eléneklésére. 
 
A polgármester a HIMNUSZ és a SZÉKELY HIMNUSZ eléneklését követıen köszönti az 
ünnepi ülés minden résztvevıjét, majd augusztus 20-a az államalapító Szent István ünnepe 
alkalmából megemlékezı beszédet tart. 
Az ünnepi beszéd teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
Az ünnepi beszéd elhangzását követıen kerül sor a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 
átadására, amelyet ez évben két fınek ítélt oda a Képviselı-testület: 
 
L. Papp Zsigmondné nyugalmazott óvónı, valamint 
Dr. Bagi Károly háziorvos részére. 
 
A polgármester ismerteti L. Papp Zsigmondné, valamint Dr. Bagi Károly életútját, a köz 
érdekében végzett tevékenységüket. Az életút teljes szövege szintén a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi. 
 
A polgármester a kitüntetés átadását követıen gratulál a kitüntetetteknek. 
 
L. Papp Zsigmondné – a kitüntetés átvételét követıen köszönetet mond. 
 
Dr. Bagi Károly – a kitüntetés átvételét követıen köszönetet mond. 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Havancsák László részére.  
Havancsák László Dévaványa díszpolgára – köszönti az ünnepi ülésen megjelenteket.  
Elsıként gratulál a kitüntetetteknek.  
Elmondja, hogy a képviselı-testület 2010. évben választotta Dévaványa díszpolgárává, ekkor 
a város számára felajánlott 10 millió forintos támogatást, amellyel a fásítást kívánta 
elısegíteni a településen. Elmondja, hogy az adományból eddig 1,5 millió forint került 
felhasználásra, a további 8,5 millió forinttal továbbra is szívesen áll rendelkezésre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Havancsák Lászlónak az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a fásítás lassan halad a településen, pedig a támogatás nagyobb ütemet tenne 
lehetıvé. A városban folyamatos a kerékpárút építés, a szennyvízcsatornázás, a csapadékvíz-
csatornázás, ebbıl eredıen gondjaik vannak a tekintetben, hogy hová ültessék a fákat, hogy a 
munkák során azokat ne tegyék tönkre. A mőszaki iroda dolgozói folyamatosan állítják össze 
az ıszi igényt, amely darabszámban és költségeiben is hasonló lesz, mint az elızı évben.  
 
A polgármester felkéri a jelenlévıket a SZÓZAT eléneklésére. 
 
Az ünnepi megemlékezés a SZÓZAT közös eléneklésével ér véget. 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla  
polgármester      jegyzı  


