
I-1/6-13/2012. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 23-án 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  

Kiss Károly   képviselı 
Földi Imre   képviselı 
Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

Nyuzó Marietta  képviselı 
Séllei Zsigmond  képviselı  

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyzı, Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, Ernyes 
Csilla pályázatíró referens, Tóth Mihályné fıkönyvelı, Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- 
Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja. 
 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Novák Imre alpolgármester jelezte, hogy az ülésre késıbb 
fog érkezni, Nyuzó Marietta és Séllei Zsigmond képviselık a mai ülésen nem tudnak jelen 
lenni. 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 6 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. „Csapadékvíz-elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” címő DAOP-5.2.1/A-11-
2011-0032 számú projekt kivitelezési munkáira vonatkozó ajánlattételi felhívással 
kapcsolatos elızetes vitarendezési kezdeményezési ügyekben döntéshozatal.   
Elıadó:  Ernyes Csilla pályázatíró referens 

  ALL Investor Kft. képviselıje 
 

2. Bejelentések 
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A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 244/2012.(VIII.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. augusztus 23-án tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. „Csapadékvíz-elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” címő DAOP-5.2.1/A-11-
2011-0032 számú projekt kivitelezési munkáira vonatkozó ajánlattételi felhívással 
kapcsolatos elızetes vitarendezési kezdeményezési ügyekben döntéshozatal.   
Elıadó:  Ernyes Csilla pályázatíró referens 

  ALL Investor Kft. képviselıje 
 

2. Bejelentések 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 
„Csapadékvíz-elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” címő DAOP-5.2.1/A-11-2011-0032 
számú projekt kivitelezési munkáira vonatkozó ajánlattételi felhívással kapcsolatos elızetes 
vitarendezési kezdeményezési ügyekben döntéshozatal.   
A polgármester elmondja, hogy a megjelent ajánlattételi felhívással kapcsolatosan 2012. 
augusztus 17-én a Bólem Építıipari Kft. (5600 Békéscsaba, İszi u. 3.) és a KÖVIÉP Kft. 
(5600 Békéscsaba, İszi u. 3.) elızetes vitarendezési eljárást indított. 
(A Bólem Építıipari Kftés a KÖVIÉP Kft. elızetes vitarendezési kérelme a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó és Beleznai Róbert az All-
Investor Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadója által készített javaslat a képviselık részére 
megküldésre került.  
(Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó és Beleznai Róbert az All-
Investor Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadója által készített javaslat a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
A tegnapi napon a Bólem Építıipari Kft. is, és a KÖVIÉP Kft. is visszavonta a benyújtott 
elızetes vitarendezési kérelmüket.  
(A vitarendezési kérelmek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
Elmondja, hogy a tegnapi napon a Trigon Invest Építıipari Kft-tıl (6000 Kecskemét, Tatár 
sor 6.) érkezett egy fax, amelyben több kérdést tettek fel az ajánlattételi felhívással 
kapcsolatban, amely szintén megküldésre került az ügyvédi iroda számára.  
(A Trigon Invest Építıipari Kft. által küldött anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére, hogy az ügyvédi 
iroda által készített anyagot ismertesse a jelenlévıkkel.  
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Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a Trigon Invest Építıipari Kft. 15 
pontból álló kérdés feltevést küldött. Elmondja, hogy az ajánlattevıknek lehetıségük van, 
hogy az ajánlattételi felhívás folyamatában, az ajánlattételi határidı lejártáig kérdéseket 
tegyenek fel.  
A kérdéseket megküldték az ALL Investor Kft., illetve az ügyvéd úr részére, amelyekre a 
válaszok megérkeztek.  
Meglátásuk szerint a probléma nem nagy, hiszen a kérdésfeltevık félreértelmezték az 
ajánlattételi felhívás egyes pontjait. Nem javasolja az ALL Investor Kft. sem és Dr. 
Szathmáry Péter ügyvéd úr sem, hagy az ajánlatok benyújtásának határideje meg legyen 
hosszabbítva.  
A kérdésekre adott válaszokat a képviselık megkapták, amely a jegyzıkönyvhöz csatolva 
van.  
A kérdésekre adott válaszokat még a mai nap folyamán a Kft. részére el fogják küldeni.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
Pap Tibor polgármester – elmondja az a javaslat – mivel a két cég visszavonta kérelmét –, 
hogy a határidı 7 nappal történı meghosszabbításáról se hozzanak döntést. Az ajánlatot 
tartsák fenn abban a formában, ahogyan az megjelent, az ajánlatok benyújtásának határideje 
maradjon augusztus 28.  
A polgármester megadja a szót a bizottság elnöke részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy az ajánlattételi felhíváson ne változtassanak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az elmondottakat.  
Megkérdezi a jelenlévıket, hogy van-e valaki más véleményen? 
Megállapítja, hogy vélemény nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy az ajánlattételi felhíváson ne változtassanak kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 245/2012.(VIII.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Közbeszerzési Értesítıben 11400/2012. szám alatt megjelent „Csapadékvíz-elvezetı 
rendszer fejlesztése Dévaványán” címő kivitelezésre vonatkozó Ajánlattételi 
felhívásán nem változtat, azt változatlan tartalommal fenntartja.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  - 

 
 
Pap Tibor polgármester – megkéri Ernyes Csilla pályázatíró referens, hogy röviden 
tájékoztassa a jelenlévıket a KEOP-2009-5.3.0/B pályázati támogatással kapcsolatban.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a testület döntése értelmében a mai nap 
folyamán a 4ÉK Bt. és az INOX-THERM Kft. részére a pénz átutalásra került.  
Az ügyintézıtıl azt a tájékoztatást kapta, hogy a folyamatot felgyorsítják, a kifizetési 
kérelmeket teljesíteni fogják rövid idın belül. Megjegyzi, hogy a kifizetési kérelem fél éve be 
lett nyújtva a támogatóhoz.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor képviselı – kérdése, hogy elızetes vitarendezés bármikor 
kezdeményezhetı és az vissza is vonható? 
Megjegyzi, hogy ez hátrányt jelent az önkormányzat számára.  
Pap Tibor polgármester – a képviselı kérdésére elmondja, hogy a Közbeszerzési törvény 
lehetıséget ad az elızetes vitarendezésre és annak visszavonására is.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, sokan érdeklıdtek már, hogy a faházakat mikor lehet használatba 
venni. Errıl kérne egy rövid tájékoztatást. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az áramszolgáltató felé egy perrel kívánt indulni, 
de egyetlen egy dokumentumot sem tud számára senki adni azzal kapcsolatban, hogy 
mekkora volt az érdeklıdés a szálláshelyek iránt. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a fürdızı vendégek közül többen érdeklıdtek, pl. Demeter 
doktornı. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az áramszolgáltató október 15-e után fogja 
elvégezni a munkát. A munkálatok elvégzésére vonatkozó szerzıdés 2011. februárjában meg 
lett kötve. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy addig, amíg nincs átadva az ifjúsági tábor, addig nem lehet 
meghirdetni, így azt sem tudják meg, hogy mekkora lenne az érdeklıdés. 
A képviselı elmondja, ha a tábor át van adva, biztos abban, hogy a mőfüves pályát készítı 
dolgozók nem a Vadászházban szállnak meg.  
Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja – 
elmondja, hogy a közösségi oldalakon e tekintetben lehetne szavazást indítani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, ha többet nem is, de az ideiglenes villamos energia 
bekötés költséget vissza kellene perelni az áramszolgáltatótól.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy kb. két hete a faházakban biztosított a víz, valamint a villamos 
energia ellátás, a bútorok is leszállításra kerültek, tehát használható lenne. 
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy még nincs meg a használatbavételi 
engedély. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezt követıen fogják elküldeni azt a levelet, 
amelyben kérik az eljáró hatóság kijelölését. 
Tudott volt, hogy július 31-e az átadási határidı, az eljárást el kellett volna indítani, hogy 
augusztus végén használatba lehessen venni a tábort.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy a villamos energia ellátás miatt is 
húzódott az ügy, illetve hiába készültek el a munkálatok a kivitelezı hiánypótlásra fel lett 
szólítva, amelynek teljesítését követıen lehet elindítani a használatba vételi eljárást.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – az elmondottakból az állapítható meg, hogy a jövı nyáron lehet igénybe venni a 
szolgáltatást.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ısz folyamán lehetnek még olyan 
diákcsoportok, nyugdíjas csoportok, akik igénybe kívánják venni a szolgáltatást.  
dr. Ágoston Sándor képviselı – véleménye, hogy a betakarítási ünnep során biztos lenne 
igény a faházakra. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy addigra már rendelkezni kell a használatba vételi 
engedéllyel. Tudják bizonyítani azzal, hogy a szezont követıen is van igény a táborra.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy az áramszolgáltató felé a pénz 
megfizetésre került. Elmondták, hogy az ügyet rugalmasan kezelik.  
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Elmondja, hogy a mőfüves pálya mőszaki átadás-átvétele augusztus 27-én lesz. A kivitelezı 
cég kérdezte, hogy mikor szeretnének egy ünnepélyes átadást. A pályázatíró referens 
elmondta a kivitelezı cég felé, hogy a testület dönt abban, hogy kívánnak-e ünnepélyes 
átadót, vagy sem. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy erre a célra a költségvetésbe nincs forrás tervezve.  
A polgármester véleménye, hogy legyen ünnepélyes átadó. Az eseményre meg lehet hívni a 
körzeti tévét, az újságírókat és a faházakat is be lehetne mutatni.  
Elmondja, hogy a pályázat kiíró nem támogatja a villamos energia többletköltségét, mivel az 
önkormányzat nem az eredeti helyen kérte megvalósítani a pályát.  
Kanó József képviselı – véleménye, hogy egy szerény átadó ünnepség legyen megrendezve a 
mőfüves pályánál.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az önkormányzat szőkös költségvetése miatt a 
kiadásokra nagyon oda kell figyelni. Véleménye, hogy szerény keretek között lehetne egy 
ünnepélyes átadó, amelyre egy ifjúsági focicsapatot hívnának meg, egyeztetnének az 
országgyőlési képviselıvel, a kormány megbízottal, valamint az MLSZ-el, hogy mely idıpont 
lenne megfelelı számukra. A rendezvényt, vagy a fürdı portaépületében, vagy a 
sportöltözınél lenne alkalmas megtartani.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – röviden szól arról, hogy az ifjúsági tábornál lévı kerítés nagyon gyenge anyagból 
készült, az meghajlik. 
Ernyes Csilla pályázatíró referens – elmondja, hogy errıl már volt szó, valamilyen megoldást 
fognak alkalmazni. 
 
 
Idıközben Novák Imre alpolgármester megérkezett az ülésre, így a testület létszáma 7 
fı.  
 
 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a fürdınél nagyon kevés a kerékpártároló, ott 
valamilyen megoldást kellene találni.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy 2 db 6 méteres kerékpártároló elkészítése folyamatban van.  
Pap Tibor polgármester – a témát lezárja.  
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentést Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) 
önkormányzati rendeletben a civil szervezetek mőködési támogatására 5.000.000,- Ft 
elıirányzatot biztosított a képviselı-testület, melynek elıirányzatát a május havi ülésen 
6.228.000,- Ft-ra módosította ezzel 24,5 %-kal nagyobb keretet biztosított támogatásként, 
mint azt eredeti elıirányzatban tervezetve lett. A júniusi testületi ülésen a módosított 
elıirányzat 100.000,- Ft-tal nıtt az újabb kérelmek pozitív döntése miatt, így 6.328.000,- Ft a 
módosított elıirányzat, mely döntés alapján felhasználásra került. 
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Elmondja, hogy kérelem érkezett a József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület  ALL-
Style Karate és Kick-box Szakosztályának képviseletében eljáró Gregor László VI.DAN 
szakosztályvezetı részérıl azzal céllal, hogy szponzorokat támogatókat keres a Dévaványai 
Flack Márton 7.kyu részére, aki kivívta azt a jogot, hogy Magyarországot képviselje 
Pozsonyban. Mivel az Utánpótlás Kick-box Világbajnokság szeptember 9-15. között kerül 
megrendezésre, ezért került a kérelem a rendkívüli Képviselı-testületi ülésre.  
A kérelem az elıterjesztéshez mellékletként csatolva van.   
Az egy fıre esı költség 140.000,- Ft, melynek elıteremtéséhez bármekkora  összegő 
támogatást szívesen fogadnak.  
A költségvetésben támogatásértékő mőködési célú kiadás államháztartáson kívülre – szabad- 
elıirányzat nincs, ha a Képviselı-testület újabb támogatásról dönt, úgy annak elıirányzatot 
kell biztosítani az általános tartalék terhére.  
A kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelıen, 
továbbá a kérelmezı csatolta a postai feladóvevény másolatát arról, hogy az éves 
beszámolóját elküldte az Országos Bírósági Hivatal felé.  
A polgármester megadja a szót a bizottság elnöke részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy 30.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 
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 a bizottsági javaslattal, mely szerint 30.000,- Ft támogatást nyújtsanak József 
Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület All-Style Karate és Kick-box Szakosztály részére 
annak érdekében, hogy Flack Márton Pozsonyban képviselje Magyarországot kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza.  
 

Határozat: 
 246/2012.(VIII.23.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a József Attila 
Lakótelepi Tömegsport Egyesület All-Style Karate és Kick-box Szakosztály 
(Békéscsaba, Pásztor u. 55. 2/9, képviseli: Lovas István elnök) részére 30.000,- Ft 
támogatást nyújt a Pozsonyban megrendezendı Utánpótlás Kick-box 
Világbajnokságon résztvevı Flack Márton versenyzı költségeihez való 
hozzájárulásként.   
 
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított általános 
tartalék terhére mőködési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre, kiadásként 
biztosítja. 
 
Az egyesület a támogatás összegével legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében 
elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, 
vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely az iskolatej programban való részvétellel 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a településen 2004. májusa óta 
mőködik eredményesen az „Iskolatej Program”. A Program keretén belül a szállítási 
szerzıdés a 2011/2012. tanév végéig szólt, amennyiben továbbra is részt kívánnak venni a 
programban akkor dönteni szükséges a program tovább folytatásáról és egy új szállítási 
szerzıdés megkötésérıl 2012. december 14-ig. 
Elmondja, hogy a Képviselı-testület a 2011. december 15-én megtartott ülésén a 
466/2011.(XII.15.) Kt. határozatával, döntött az „Iskolatej Program” keretén belül heti 1 
alkalommal iskolatej és heti 2 alkalommal kakaós tej biztosításáról, mely az elmúlt idıszak 
tapasztalatai alapján nagy sikert aratott a tanulók körében.  
Az iskolával történt egyeztetést követıen továbbra is igényelnék a programban való 
részvételt, változatlan feltételekkel. 
Az iskolatej és az iskola kakaó biztosítása az Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus 
Általános Iskola Intézményegységének tanulói részére a 2012. szeptember 10-tıl az igényelt 
napokra az alábbiak szerint alakulna. 
Az iskolatej (Mizo Boci tej 2,8 % UHT 200 ml) 599 fı x 12 nap x 52,- Ft + 18 % ÁFA = 
373.776,- Ft + 18 % ÁFA 
Az iskola kakaó (Mizo kakaós tej 2,8 % UHT 200 ml) 599 fı x 24 nap x 54,- Ft + 18 % ÁFA 
= 776.304,- Ft + 18 % ÁFA 
Mindösszesen: 1.150.080,- Ft + 18 % ÁFA 
Az 1.393.186,- Ft + 18 % ÁFA összegbıl Dévaványa Város Önkormányzatának maximum 
607.973,- Ft + 18 % ÁFA-s önerı biztosításával kell számolnia. Annak az oka, hogy nem 
pontosan tudják kiszámolni jelenleg az összeget a 2012. évi óvóda-, iskolatej program 
szabályozásáról szóló 116/2011.(XII. 14.) VM rendelet 10. § (5) bekezdése rejti, miszerint 
sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók esetében igényelhetı támogatás a tejtermékek 
bruttó vételárának száz százaléka függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai 
intézményben, vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, 
oktatásban, vagy fejlesztıiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét. Ezt a tanulói 
létszámot minden igénylés elıtt az iskola biztosítja számunkra. 
Az irodavezetı elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzatának várhatóan 9.744,- Ft-
os önerı biztosításával kell számolnia a 2012. szeptember 10-tıl - 2012. december 14-ig 
terjedı idıszakra, mivel a fenti rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolai 
tanulók ellátására igényelhetı támogatás mértéke a 4. melléklet szerinti székhelyő 
iskolafenntartó esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de a 13. § a) pontja 
alapján legfeljebb bruttó 27,6 Ft/dl-ként. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót a bizottság elnöke részére, hogy ismertesse javaslatukat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy továbbra is vegyenek részt az iskolatej 
programban.  
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 a bizottsági javaslattal, mely szerint továbbra is vegyenek részt az iskolatej 
programban kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 247/2012.(VIII.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Általános 
Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének tanulói 
részére az „Iskolatej Programot” tovább folytatja 2012. szeptember 10-tıl - 2012. 
december 14-ig, heti 1 alkalommal (szerda) történı iskolatej és heti 2 alkalommal 
(hétfı, péntek) történı iskola kakaó szállítással. 
 
Az „Iskolatej Program” folytatásának költsége a 2012. szeptember 10. - 2012. 
december 14. közötti idıszakban 599 fı általános iskolás tanulóra vonatkozóan 
iskolatej 12 napra, 52,- Ft + 18 % ÁFA összeggel számolva 373.776,- Ft + 18 % 
ÁFA és iskola kakaó 24 napra 54,- Ft + 18 % ÁFA összeggel számolva 776.304,- Ft 
+ 18 % ÁFA, melynek önerejét 607.973,- Ft + 18 % ÁFA-t a Képviselı-testület az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános mőködési  tartalék elıirányzata 
terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a Sole-Mizo Zrt-vel történı szállítási 
és kereskedelmi szerzıdés aláírásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2012. szeptember 10-tıl értelemszerően 

  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Földi Imre terjesztette a 
testület elé, amely mezıgazdasági földterületek hasznosítására vonatkozó javaslat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, szervezı – elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezı 
mezıgazdasági hasznosítású területein, amelyeknek jelenleg haszonbérbeadással történik a 
hasznosítása, a 2012/2013. gazdálkodási évben lejár a haszonbérleti jogosultság. 
Ismerteti a jelenlévıkkel az érintett ingatlanokat, amely az elıterjesztésben részletesen le van 
írva.  
Elmondja, hogy ez a téma azért került napirendre, mivel az önkormányzatnak, mint 
bérbeadónak értesíteni kell a bérlıt, arról, hogy a területet saját mővelésbe kívánja vonni. Ez 
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azért szükséges, hogy a bérlı ne kezdje el az ıszi munkálatokat, egyéb esetben magas lenne a 
mezei leltár összege.  
A jelenlegi bérlıket értesíteni szükséges annak érdekében, hogy probléma ne merüljön fel a 
bérleti szerzıdés lejártakor.  
Javasolja, hogy a 10 hektár alatti területeket az önkormányzat ne vonja sajáthasználatba, ezzel 
lehetıséget biztosítana a kisebb gazdálkodók részére, ez esetben az önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint járjanak el.  
A 10 hektár feletti területek, pedig visszakerülnének saját hasznosításba, a testület eldönti 
majd, hogy a 2014-ben induló új programban mely területekkel kíván részt venni.  
Pap Tibor polgármester – a javaslatot elfogadhatónak tartja.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, ha az Agrodéva Kft. bérleti szerzıdése lejár, azokat a területeket is 
visszaveszik saját hasznosításba? 
Földi Imre képviselı, szervezı – elmondja, hogy a testület elé fog kerülni az ezzel 
kapcsolatos elıterjesztés, a felmondási idı 6 hónap. A bérleti szerzıdés 2014. évben fog 
lejárni. Elmondja, hogy 2013. évben már fognak foglalkozni azon területek 
továbbhasznosításával, amelyek bérleti szerzıdése 2014. évben jár le.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdéses az is, hogy az önkormányzat gépparkja elegendı lesz-e a területek 
megmőveléséhez.   
Földi Imre képviselı, szervezı – a képviselı felvetésére elmondja, hogy a következı 
elıterjesztésben erre vonatkozóan tesz javaslatot.  
Pap Tibor polgármester – az elhangzottakból tehát az állapítható meg, hogy a 10 hektár alatti 
területeket meghirdetik bérbeadásra, az attól nagyobbakat pedig saját mővelésben fogják 
hasznosítani.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, – amelyet 
felolvas a bizottság elnöke –, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
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 a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza.  
 

Határozat: 
 248/2012.(VIII.23.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat saját 
tulajdonát képezı, a 2012/2013. mezıgazdasági gazdálkodási évben lejáró haszonbérbe adott   
földterületeket - amelyek 10,0 ha összterület alattiak - 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, amelyek az alábbi területek:  
- Dévaványa, külterület 01286/18-20 hrsz., 1,8973 ha, szántó, bérlet ideje lejár: 2013.07.16.   
- Dévaványa, külterület 01287/12 hrsz., 0,4590 ha, szántó, bérlet ideje lejár: 2013.07.16.  
- Dévaványa, külterület 01636/36 hrsz., 0,8455 ha, szántó, bérlet ideje lejár: 2013.01.21.  
- Dévaványa, Külterület 4958 hrsz., 0,8268 ha, szántó, bérlet ideje lejár: 2012.09.30.  
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A Képviselı-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt haszonbérleti 
szerzıdést – figyelemmel a termıföldrıl szóló 1994. évi LV törvény 21. §-ának 
rendelkezéseire. 
 
Az árverésen az induló licit szántó mővelési ágú földterületre vonatkozóan: 15.000,- Ft/ha 
+ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA. 
 
A képviselı-testület úgy dönt, hogy a bérleti szerzıdés lejártát követıen saját kapacitása 
terhére, gazdálkodásra visszaveszi az alábbi területeket: 
- Dévaványa, külterület 0942/3 hrsz., 59,3598 ha, szántó, bérlet ideje lejár 2013.07.16.,  
- Dévaványa, Külterület 01560/3 hrsz., 25,2604 ha, szántó, bérlet ideje lejár 2013.01.21..  

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcs Lajos mezıgazdasági elıadó 
Határidı:  folyamatos 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amelyet szintén 
Földi Imre terjesztett a testület elé. A polgármester megadja a szót részére.  
Földi Imre képviselı, szervezı – elmondja, hogy  az Önkormányzat 2011/2012-es 
gazdálkodási évben 390,06 ha szántó mővelési ágra nyújtott be egységes kérelmet, amelybıl 
208,36 ha telepített lucerna. 
A telepítés még az elızı AKG-s pályázat idejében történt meg – 2004-2008. között –. 
Optimális esetben egy lucernatelepítés 5-8 évre szól. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
területeket újra kell telepíteni 2013. évben. Elmondja, AKG-s kritérium az, hogy a telepítés 
augusztus-szeptember hónapban történjen meg. Ez lehetıséget ad arra, hogy a következı 
AKG-s pályázatra – 2014. 09.01-tıl 5 évre – be tudják nyújtani lucernatermesztési 
célprogramra kérelmüket a program lejártáig. 
Amennyiben a Képviselı-testület saját hasznosításra veszi át a 2012/2013. gazdálkodási 
évben lejáró földterületeket, akkor 474,6802 ha szántó mővelési ágú területtel számolnak. 
Mivel a lucernatermesztés megvalósulása a „legkifizetıdıbb” – minimális ráfordítás, 
költséghatékonyság jellemzi, a támogatás szinte megmarad, ami több mint a földhaszonbér, a 
program 5 éve alatt egyszer kell csak beruházni –, javasolja az önkormányzat gépkapacitását 
figyelembe véve 350 ha lucernatelepítést elvégezni 2013. augusztus-szeptember hónapban. 
Elmondja, hogy kb. 125 ha talajmővelését meg tudják oldani, vegyes szántóföldi 
növénytermesztés keretében, 350 ha-ra vonatkozóan ajánlatot kellene kérni az alábbiak 
szerint: 
 

- 208,36 ha lucerna feltörése, 
- 141,36 ha szántása, elmunkálása, 
- 350 ha talaj elıkészítése kettı alkalommal, 
- 350 ha magágyelıkészítése, 
- 350 ha telepítése – startertrágyázással – vetés lezárásával. 
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Az ajánlattételre javasolja felkérni: 
1. Bartha-Agrár Kft. 

5510 Dévaványa, Külterület 072/23. 
      2.   Fehér Mihály mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48. 
      3.   Földvári István mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. 
      4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
      5.   Agrodéva Kft. 
            5510 Dévaványa, Széchenyi u.4. 
A telepítéshez szükséges vetımagra javasolja felkérni: 
      1.   MEDICAGO Kft. 
            5520 Szarvas, Ipartelep u. 1. 
      2.   Bartha Sándor vetımagtermesztési szakmérnök 
            5510 Dévaványa, Külterület 072/23 
      3.   AGRODÉVA Kft. 
            5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4. 
      4.   Euro-Öko Farm Projekt Csoport 
            9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99. 
Természetesen ez már a jövı évi költségvetés tervezését könnyíti meg, kiadása is ekkor 
jelentkezik.  
Kéri a Képviselı-testületet, hogy e tárgyban dönteni szíveskedjen. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban foglaltak 
szerint kérjenek árajánlatokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Véleménye szerint úgy kellene döntést hozni, ha a költségvetésben nem áll rendelkezésre 
elegendı forrás a munkálat elvégzéséhez, akkor a testület visszaléphet.  
Földi Imre elmondta erre azért is van szükség, hogy a 2013. évi költségvetés tervezhetı 
legyen. 
A polgármester röviden szól az erdısítésrıl.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni, javaslatot tenni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a határozati javaslatban megfogalmazottak 
szerint kérjenek árajánlatokat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

 

Határozat: 
 249/2012.(VIII.23.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 350 ha mezıgazdasági 
földterület hasznosítására vonatkozóan árajánlatot kér az alábbi talajmőveletekre 
vonatkozóan: 
 



 12 

- 208,36 ha lucerna feltörése, 
- 141,36 ha szántása, elmunkálása, 
- 350 ha talaj elıkészítése kettı alkalommal, 
- 350 ha magágyelıkészítése, 
- 350 ha telepítése – startertrágyázással – vetés lezárásával. 
 
A talajmőveletek elvégzésére az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot: 

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

      2.   Fehér Mihály mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48. 
      3.   Földvári István mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. 
      4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
      5.   Agrodéva Kft. 
            5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4. 
 
A telepítéshez szükséges vetımag beszerzésére az alábbi vállalkozóktól kér árajánlatot:  
      1.   MEDICAGO Kft. 
            5520 Szarvas, Ipartelep u. 1. 
      2.   Bartha Sándor vetımagtermesztési szakmérnök 
            5510 Dévaványa, Külterület 072/23 
      3.   AGRODÉVA Kft. 
            5510 Dévaványa, Széchenyi u. 4. 
      4.   Euro-Öko Farm Projekt Csoport 
            9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintett vállalkozásokat 
árajánlattételre kérje fel.   
 
Felelıs:        Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre szervezı 
Határidı:     2012. október 25. 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselı – kérdése, hogy az ifjúsági tábor környékén mikor fognak 
fásítani? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy fásításhoz a területet megfelelıen elı kell 
készíteni, a megfelelı fa fajtákat ki kell választani.  
Elmondja, hogy az Árpád út egyik oldalában szinte egyetlen egy fa sem maradt meg.  
Kiss Károly képviselı – véleménye szerint szükséges lenne az önkormányzatnál egy kertész 
végzettségő szakember alkalmazása. Kérdése, hogy a fákat önözik-e, mivel a Körösladányi 
úton nagyon sok kiszáradt?  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az önkormányzatnál van 2 fı kertész végzettségő 
dolgozó.  
A Körösladányi úton öntözik a fákat, dréncsövek is vannak elhelyezve.  
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képviselı – elmondja, hogy a strandterületén 114 db fát ültettek el, ezek mindegyike 
megfogta, az öntözés rendszeres, ennek ellenére mégis nagyon sok elpusztult.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1400 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 

 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 


