
I-1/6-16/2012. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 27-én 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  

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

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:   Balogh Csilla jegyzı   

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
    

Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyzı, Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális 
Közszolgáltató Kft. ügyvezetıje, Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere, Dr. Kulcsár László 
ügyvéd, Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, Feke László mőszaki irodavezetı, Baloghné 
Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Kürti Béla adóügyi végrehajtó, Gyuricza Máté mőszaki 
ügyintézı, Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény igazgatója, Tóth Erika a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szakmai 
koordinátora, Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Mővelıdési Ház intézményegység 
vezetıje, Kállai Anikó a Strandfürdı szakmai koordinátora, Erdıs Csaba a Pénzügyi- 
Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 9 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep mőködésének 
tapasztalatairól. 
Elıadók:   Dr. Köles Péter az Organoferm Kft. ügyvezetıje 

 Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 
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2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyőjtéssel és szállítással kapcsolatos 
tapasztalatokról.  
Elıadók:   Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 

 Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató    
Kft. ügyvezetıje  

 
3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetérıl. 

Elıadó:   Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 
 

4. Az önkormányzat gazdálkodásának elsı féléves helyzetérıl szóló tájékoztató 
megvitatása. 
Elıadó:     Pap Tibor polgármester 
 

5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységrıl. 
Elıadó:   Balogh Csilla jegyzı  
 

6. Bejelentések  
 
 
A polgármester elmondja, hogy a Dr. Köles Péter az Organoferm Kft. ügyvezetıje, valamint 
Fekete József a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetıje még nem érkeztek meg, így javasolja, hogy 
az 1-es és a 2-es napirendet megérkezésüket követıen kezdjék el tárgyalni.  
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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 266/2012.(IX.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. szeptember 27-én tartandó 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep mőködésének 
tapasztalatairól. 
Elıadók:   Dr. Köles Péter az Organoferm Kft. ügyvezetıje 

 Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 
 

2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyőjtéssel és szállítással kapcsolatos 
tapasztalatokról.  
Elıadók:   Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 

 Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató    
Kft. ügyvezetıje 

 
3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetérıl. 

Elıadó:   Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 
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4. Az önkormányzat gazdálkodásának elsı féléves helyzetérıl szóló tájékoztató 
megvitatása. 
Elıadó:     Pap Tibor polgármester 
 

5. Beszámoló az adóhatósági tevékenységrıl. 
Elıadó:   Balogh Csilla jegyzı  

 
6. Bejelentések  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – a fı napirendek tárgyalását megelızıen a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át. 
A 163/2012.(V.31.) Kt. határozat végrehajtásához elmondja, hogy a jelentés készítése óta a  
Manófalva Oktatási Alapítvánnyal a támogatási szerzıdés megkötésre került, valamint 
csatolták a hiányzó iratokat.  
A 208/2012.(VI.28.) Kt. határozat a Manófalva Oktatási Alapítvány, az Általános Mővelıdési 
Központ, valamint Dévaványa Város Önkormányzat között 2006. október 17-én létrejött 
együttmőködési megállapodás módosításával kapcsolatos, amely a Kossuth úti iskola épület 
hasznosítására vonatkozik.  
A megállapodást az Alapítvány képviselıje aláírta. Az ott lévı eszközök leltározása 
megtörtént, amelyeknek egy része a Kossuth úti épületben maradt, egy része pedig a Vass-
telepi iskolához került további hasznosításra. 
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
A polgármester röviden tájékoztatja a jelenlévıket a legutóbbi testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl, amely 2012. június 28-án volt.  
A polgármester elmondja, hogy több alkalommal került sor rendkívüli ülés megtartására. Az 
ülésen tárgyalt témákról, döntésekrıl röviden tájékoztatja a jelenlévıket az alábbiakban:   
 

2012. augusztus 1. 
1. „Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címő program 

kivitelezésére és mőszaki ellenırzésére beérkezett ajánlatok bírálata. 
- BORGULA-ÉP Kft. 1.007.098,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb 

összegő árajánlatot nyújtót hirdették ki nyertesnek.  
- mőszaki feladatok elvégzésére vonatkozóan a beérkezett ajánlatok közül a 

Békés Mérnök Kft. 63.500,- Ft bruttó áras ajánlatát, mint legalacsonyabb 
összegő árajánlatot nyújtót hirdette ki nyertesnek.  

2. Mővelıdési Ház nagyterem padlóburkolat felújítására vonatkozó kivitelezı 
kiválasztása, beérkezett ajánlatok értékelése. 

- KEROFLEX Építıipari és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Szélsı u. 64.) – mint 
legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.599.663,- Ft nettó áras ajánlatát 
hirdették ki nyertesnek. 

- A jelentésben beszámoltam arról, hogy a Kft. a vállalkozási szerzıdésben 
foglaltak alapján a munkát elvégezte. Az elvégzett munkák a 2012. augusztus 
16-án megtartott mőszaki átadás-átvételi eljárás során átvételre kerültek.  

3.  „Csapadékvíz elvezetı rendszer fejlesztése” címő projekt kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás módosításának kezdeményezése. 
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- Képviselı-testület úgy döntött, hogy a „Csapadékvíz-elvezetı rendszer 
fejlesztése Dévaványán” tárgyú kivitelezésre vonatkozó 183/2012. (VI.14.) Kt. 
határozattal elfogadott Ajánlattételi felhívást fenntartja.  

4. EJT Kft. építtetı által részben önkormányzati földterületen új üzemcsarnok építéséhez 
felveendı hitelhez szükséges jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulás 
megtárgyalása. 

- Képviselı-testület elızetesen nyilatkozatát adta ahhoz, hogy amennyiben az 
EJT Kft. megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdésében, 
valamint a 11. § (16) 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. 

5. Kötvénybıl származó fejlesztési forrás felhasználására javaslat. 
- „Ifjúsági Tábor kialakítása Dévaványán” szálláshelyek építése, beruházás 

megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból 27.263.235,- Ft saját forrás 
rész igénybevétele, 

- 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 igénybevétele, 

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

6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására (II. ütem) 
pályázat beadása. 

7. Földhaszonbérleti díjak mértékének megállapítása. 
- 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. 

8. Termıföldterület további hasznosításáról való döntéshozatal.  
- Képviselı-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 

szántó mővelési ágú haszonbéres ingatlant továbbra is bérbeadás útján kívánja 
hasznosítani (szántó, zárt kert: 4958 hrsz., 8.268 m2, 27,28 Ak.) 

9. Az Általános Mővelıdési Központ Alapító Okiratának módosítása. 
10. Bejelentések. 

- Egészségügyi szolgáltatási tevékenység bıvítésével kapcsolatos a Strandfürdı 
és Gyógyászatnál. 
Képviselı-testület 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 
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megbízza a hivatalt és a folyamatos kontrollra az önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottságát.  

- Képviselı-testület úgy döntött, 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. 

- A Képviselı-testület úgy döntött, 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 úgy döntött, 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. részére értékesít. 

- A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése kezdeményezésére 50.000,- Ft támogatást biztosít a Hargita 
megyei Csíkkozmás településhez tartozó Nyergestetın történı kopjafa 
állításához. 

Zárt ülés: 
1. Közterület használati díjak elengedésére vonatkozó kérelmekrıl döntéshozatal. 

- Közterület használati díj hátralék fizetésére vonatkozóan kamatmentes 
részletfizetési kedvezményt engedélyezett a képviselı-testület 2 esetben.  

 
2012. augusztus 10. 

1. Környezeti és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítása KEOP-2009-5.3.0/B pályázati támogatással megvalósult 
beruházás keretében három önkormányzati épület kivitelezését végzı 4ÉK Bt. (5340 
Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a.) kérelmének megtárgyalása.  

- Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 4ÉK Bt. (5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 
9/A.) részére megelılegezi a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 kódszámú 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva tárgyú pályázat 60 %-os támogatási részébıl a 2012. augusztus 6-
áig lejárt fizetési határidejő számlákból 22.726.680,- Ft bruttó összeget, melyre 
biztosítékul elfogadja a 4ÉK Bt. által benyújtott Engedményezési szerzıdést. 

- A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az INOX-THERM Kft. (4400 
Nyíregyháza, Sóstói u. 61. sz.) részére megelılegezi a KEOP-5.3.0/B/09-2010-
0106 kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva tárgyú pályázat 60 %-os támogatási részébıl a lejárt 
fizetési határidejő számlákból 14.299.767,- Ft bruttó összeget, abban az 
esetben, ha az engedményezési szerzıdés aláírásra és a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. részérıl jóváhagyásra  
került. 

2. Bejelentések 
- „Dévaványa 3216 és 3226 hrsz. alatti területek tereprendezési és vízrendezési  

munkálatai” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlatok elbírálása. 
A Képviselı-testület az eljárást eredménytelennek nyilvánította, mivel a 
munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást nem tudja biztosítani. 
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- A Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a betakarított nettó 19,4 tonna ıszi 
káposztarepce növényt 131.000,- Ft/tonna felvásárlási áron  Szőcs Tibor Imre 
mezıgazdasági vállalkozó részére értékesíti, összesen 2.541.400,- Ft értékben. 

 
2012. augusztus 20. 

„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadása, amelyet ez évben két fınek ítélt oda a 
Képviselı-testület: 

- L. Papp Zsigmondné nyugalmazott óvónı, valamint 
- Dr. Bagi Károly háziorvos részére. 

 
2012. augusztus 23. 

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.   
- A Képviselı-testület úgy döntött, 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.  

2. Bejelentések 
- A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a József Attila Lakótelepi Tömegsport 

Egyesület All-Style Karate és Kick-box Szakosztály részére 30.000,- Ft 
támogatást nyújt a Pozsonyban megrendezendı Utánpótlás Kick-box 
Világbajnokságon résztvevı Flack Márton versenyzı költségeihez való 
hozzájárulásként.   

- A Képviselı-testület úgy döntött, 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. 

- A Képviselı-testület 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. 

- A Képviselı-testület úgy döntött, hogy 350 ha mezıgazdasági földterület 
hasznosítására vonatkozóan árajánlatot kér az alábbi talajmőveletekre 
vonatkozóan: 
- 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. 

 
2012. szeptember 6. 

1. „Csapadékvíz-elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” címő DAOP-5.2.1/A-11-
2011-0032 számú projekt kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok elbírálása, 
kivitelezı kiválasztása.   

- Csapadékvíz-elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” kivitelezésére 
irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a FUTIZO Kft. – mint 
összességében legelınyösebb ajánlattevı – 255.000.000,- Ft nettó áras 
ajánlatát hirdette ki nyertesnek.  
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2. A 8-10-es szennyvízöblözet csatornaépítéssel érintett szórt útalappal rendelkezı 
utcáira vonatkozó felület-lezárás munkálataira ajánlattételi felhívás összeállítása és 
elfogadása. 

- Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Dévaványa város belterületén lévı útalapos 
utcák mart aszfaltos technológiával történı felújítási munkálatainak elvégzéséhez az 
alábbi vállalkozókat kéri fel ajánlattételre: 
- ÚTRÉGIÓ Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8.), 
- Gold Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. 

VI./59.), 
- FUTIZÓ Kft.  (5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3.). 

3. Bejelentések. 
- Képviselı-testület egy gyermek betegsége miatti magántanulói oktatását 

tudomásul veszi és engedélyezte az Általános Mővelıdési Központ 
óratömegének heti 10 órával történı növelését. 

- Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképzı 
Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Kollégium Dévaványai Oktatási Egysége 5510 
Dévaványa, Mezıtúri u. 2. szám alatti intézmény kérelmét elfogadja. 
A képviselı-testület a Seres István Sporttelep épületében lévı öltözı helyiség és 
a sportpálya bérleti díját az oktatási egység szakmai munkájának segítése 
érdekében 1.500,- Ft/óra + ÁFA összegben határozza meg. 

- A Képviselı-testület a Seres István Sporttelepen lévı mőfüves pálya bérleti díját 
az alábbiak szerint határozza meg: 
- öltözı használata nélkül: 2.000,- Ft/óra + ÁFA 
- villamos-energia költsége: 500,- Ft/óra + ÁFA 
- öltözı használata esetén: 3.000,- Ft/óra + ÁFA 
- villamos-energia költsége: 500,- Ft/óra + ÁFA 

- A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Dévaványa város tisztított kommunális 
szennyvizének hasznosítási lehetıségeirıl szóló döntésmegalapozó 
szakvéleményt elfogadja.  

- A Képviselı-testület a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/1F pályázattal megvalósuló 
beruházás keretében ismételten kezdeményezi a tervezett hulladékudvar 
létesítését és a hozzá kapcsolódó fejlesztések megvalósítását.  
Amennyiben a pályázat keretében az átadott tervdokumentációk 
figyelembevételével a létesítmény megvalósul, annak üzemeltetését vállalja az 
Önkormányzat. 

- Képviselı-testület úgy döntött, hogy a szlovákiai Szepsi város 3-4 fıs 
küldöttségét egy késıbbi esetleges testvérvárosi kapcsolat létesítése elıkészítése 
érdekében a 2012. szeptember 22-én megrendezésre kerülı „Betakarítási Ünnep” 
rendezvényre meghívja. 

Zárt ülés:  
1. Végrehajtási eljárásba történı bekapcsolódásról döntéshozatal 

 
2012. szeptember 17. 

1. „Csapadékvíz-elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” címő DAOP-5.2.1/A-11-
2011-0032 számú projekt kivitelezése ügyében hozott döntéssel kapcsolatos elızetes 
vitarendezési kérelem elbírálása. 

- Képviselı-testület a „Csapadékvíz elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán” 
címő tárgyban indított és folyamatban lévı közbeszerzési eljárásban a Trigon 
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Invest Kft. 2012. szeptember 13. napján kelt elızetes vitarendezés iránti 
kérelme alapján úgy döntött, hogy a Trigon Invest Kft. kérelmében 
foglaltaknak nem ad helyt és a kérelem alapján nem módosítja az összegzést. 

2. A 8-10-es szennyvízöblözet csatornaépítéssel érintett szórt útalappal rendelkezı 
utcáira vonatkozó felület-lezárás munkálataira érkezett kivitelezıi ajánlatok elbírálása. 

- Képviselı-testület úgy döntött, hogy a „Dévaványa, belterületén lévı útalapos 
utcák útalapjának martaszfaltos technológiával történı megerısítési 
munkálatainak kivitelezése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás 
eredményeként az Ajánlattételi felhívás 9. pontja alapján a GOLD PARTNER 
Kft. (1134 Budapest, Kassák L. u. 76. VI/59.) – mint legalacsonyabb összegő 

ajánlattevı – az útfelújításra vonatkozó 1.650,- Ft/m2 bruttó áras ajánlatát 
hirdeti ki nyertesnek. 

- Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Barcéi utca vonatkozásában a befizetési 
határidıt 2012. szeptember 21-ig meghosszabbítja és amennyiben a befizetések 
elérik a szükséges mértéket úgy ezen feltételekkel a Barcéi utca is 3.960 m2 
mennyiségben bruttó 6.534.000,- Ft összegben felújításra kerül. 

Zárt ülés:  
1. Házastársi közös tulajdont megszüntetı szerzıdéshez hozzájárulás megadása 

 
A polgármester ennyiben kívánt szólni a rendkívüli üléseken történtekrıl.  
 
Tájékoztatja a jelenlévıket a legutóbbi munkaterv szerinti ülés óta történtekrıl. 

- 2012. június 30-án Kelet-Magyarországi Postás Sportnap került megrendezésre a 
Strandfürdı és a Sporttelep területén igen nagy sikerrel. A résztvevı sportegyesületi 
vezetık többsége a helyszín befogadóképessége, a létesítmények színvonala miatt úgy 
nyilatkozott, hogy akár állandó jelleggel el tudnák képzelni, hogy a jövıben 
Dévaványán legyen ez a rendezvény. 

- 2012. július 5-én Orosházán a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnökségi Ülése volt, ahol a 
rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati koncepciós terv ismételt egyeztetése volt 
a napirend.  
Elhangzott, hogy a hulladéklerakóra kerülı szemét átvételi költségét folyamatosan 
emelkedı lerakási adó fogja terhelni, csak emiatt az egy háztartásra esı szemétdíj 
évente 10-15.000,- Ft-al emelkedhet. Lerakás helyett ezért az anyagában hasznosítható 
hulladékok és az anyagában nem hasznosítható hulladékok termékesítése és 
értékesítése kell, hogy cél legyen, ezért eu-s támogatással Európa egyik legmodernebb 
technológiáját tartalmazó válogatómő kerülne létesítésre Békéscsabán.  
Komposztáló-telep, hulladék-átrakó csak a legszükségesebb helyen létesülne.  
A dévaványai telep rendszerbe illesztését is tartalmazza a koncepciós terv úgy, hogy 
az üzemeltetését átvenné a rendszert üzemeltetı.  

- 2012. július 12-én Lakitelken a Népfıiskolán a Nagycsaládosok Egyesületének 
Országos Szövetsége által adományozott „Családbarát Önkormányzat” elismerést 
vette át a polgármester. A rendezvényen a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesületének 
vezetıivel voltak jelen. 

- 2012. július 13-15. között került sor a Városnapi és a Dévaványaiak 
Világtalálkozójának rendezvénysorozatára, amelyrıl néhány mondatban tájékoztatást 
ad.  

- 2012. július 20-án a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége vezetısége 
között megbeszélés volt a Budapesten, ahol a szövetségnek közös fellépésének 
lehetıségeit vitatták meg.  
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- 2012. július 24-én folytatódott és lezárult Gödöllın a 20-án megkezdıdött egyeztetés, 
ahol a Magyar Önkormányzatok Napja közös megrendezésérıl született döntés, 
viszont a szövetségek egyesítésében nem sikerült elırelépni. Említést tesz a Norvég 
projektrıl, amelyen nem indulnak.  

- 2012. július 30-án a Magyar Energia Hivatal Elnöke adta át Dévaványának az 
„Energiatudatos Telepü1ések” pályázaton elnyert 2 db napelemes padot, ami a Hısök 
tere TRIANONI  emlékmővet is magába foglaló részére került elhelyezésre.  

- 2012. augusztus 3-6. között a Székelykeresztúri Térségi Napok rendezvényen volt 
Novák Imre alpolgármester vezette küldöttség, akik 5-én Békés megye delegációival 
közösen avatták fel Csíkkozmáson-Nyergestetın az 1849-ben elesett székely hısök 
kopjafáját.  

- 2012. augusztus 14-én Budapesten a TÖOSZ Elnökségi, Felügyelı Bizottsági 
Együttes ülés volt, ahol értesülhettek a Szövetség sikeres Norvég Alap pályázatáról, 
ami reményeik szerint a mőködés finanszírozásába is be fog segíteni.  

- 2012. augusztus 28-án a Belügyminisztériumban a Magyar Bankszövetséggel, az 
önkormányzatokat finanszírozó bankokkal a BM és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselıivel volt egy egyeztetés az önkormányzatok adósságrendezésével, a 
folyószámlahitelezéssel, a munkabér hitelezéssel, az utófinanszírozású uniós 
támogatások megelılegezésével kapcsolatban, ahol a TÖOSZ képviseletében vett részt 
a polgármester.   
Közös megoldási javaslatot fogadtak el, amit a kormány felé megfontolásra ajánlottak.  

- 2012. szeptember 5-én Novák Imre alpolgármesterrel megbeszélést folytattak a 
DAREH elnökével és a hulladékgazdálkodási projekt koncepció tervét készítı cég 
képviselıjével, hogy milyen feltételekkel lehetne a korábban tervezett komposztáló 
telep melletti létesítmények beleillesztése a fejlesztési tervekbe.  
Ígéretet kaptak a hulladékudvar és hozzákapcsolódóan késıbb az állati hulladékok 
átmeneti tárolóját is befogadó fejlesztés betervezésére. 

- 2012. szeptember 11-én Lırinciben volt a TÖOSZ Elnökségének kibıvített ülése, ahol 
a Klebelsberg Kuno Állami Intézményfenntartó Központ Elnöke a köznevelési 
területet érintı folyamatról adott tájékoztatást és mondta el javaslatait az állam által 
átvett intézmény mőködtetésére vonatkozóan.  

- 2012. szeptember 11-én Vésztın a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás is ülést 
tartott, ahol Novák Imre alpolgármester és Balogh Csilla jegyzı voltak jelen. Szó volt 
a féléves költségvetésrıl, a Román-Magyar programokon keresztül, a társulás alapító 
okirat módosítása és még sok minden terítéken volt.    

- 2012. szeptember 14-én került sor a mőfüves-pálya avatására, valamint a 
Strandfürdınél létesített ifjúsági tábor átadására. 

- 2012. szeptember 20-án a Békés Megyei Kormányhivatalban volt egyeztetés a 
Gyomaendrıdi Járási Kormányhivatal létrehozásával kapcsolatosan, ahol Balogh 
Csilla jegyzıvel és a járás többi településeinek vezetıivel vettek részt.  

- 2012. szeptember 21-én volt az „Európai Mobilitási Hét Autómentes Napja”, amelyen 
az elızı évitıl több résztvevı volt. 

- 2012. szeptember 22-én a betakarítási ünnep rendezvény került megtartásra, amely 
igen színvonalas volt.  

- 2012. szeptember 25-én rendkívüli társulási ülés volt, ahol a társulás jövıjérıl 
tárgyaltak, elindítva az átalakítás folyamatát, egyes feladatokat gesztor települések 
vennének át, és csak ott maradna a közös feladatellátás, ahol ez másképpen nem 
oldható meg.  
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A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülés óta 1.649.344,- Ft pótelıirányzat 
érkezett az oktatási ágazatban, az esélyegyenlıséget szolgáló és integrációs rendszerben részt 
vevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása járulékokkal együtt.  
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valakinek hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl a 
következı határozattal: 
 

Határozat: 
 267/2012.(IX.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 149/2012.(V.31.); 
150/2012.(V.31.); 151/2012.(V.31.); 152/2012.(V.31.); 153/2012.(V.31.); 
154/2012.(V.31.); 155/2012.(V.31.); 156/2012.(V.31.); 157/2012.(V.31.); 
158/2012.(V.31.); 159/2012.(V.31.); 160/2012.(V.31.); 161/2012.(V.31.); 
162/2012.(V.31.); 163/2012.(V.31.); 164/2012.(V.31.); 165/2012.(V.31.); 
167/2012.(V.31.); 168/2012.(V.31.); 178/2012.(V.31.); 183/2012.(VI.14.); 
184/2012.(VI.14.); 185/2012.(VI.14.); 187/2012.(VI.14.); 189/2012.(VI.14.); 
190/2012.(VI.14.); 191/2012.(VI.14.); 192/2012.(VI.14.); 195/2012.(VI.28.); 
196/2012.(VI.14.); 197/2012.(VI.28.); 198/2012.(VI.28.); 199/2012.(VI.28.); 
203/2012.(VI.28.); 205/2012.(VI.28.); 206/2012.(VI.28.); 207/2012.(VI.28.); 
209/2012.(VI.28.); 213/2012.(VI.28.); 214/2012.(VI.28.); 215/2012.(VI.28.); 
217/2012.(VIII.1.); 218/2012.(VIII.1.); 219/2012.(VIII.1.); 221/2012.(VIII.1.); 
222/2012.(VIII.1.); 223/2012.(VIII.1.); 224/2012.(VIII.1.); 225/2012.(VIII.1.); 
226/2012.(VIII.1.); 229/2012.(VIII.1.); 230/2012.(VIII.1.); 233/2012.(VIII.1.); 
235/2012.(VIII.1.); 237/2012.(VIII.1.); 238/2012.(VIII.1.); 240/2012.(VIII.10.); 
241/2012.(VIII.10.); 242/2012.(VIII.10.); 243/2012.(VIII.10.); 246/2012.(VIII.23.); 
247/2012.(VIII.23.); 248/2012.(VIII.23.); határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi 
ülés között történt eseményekrıl.  

 
 
(A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
A polgármester felolvassa a Települések Országos Szövetségének levelét, amely a 
jegyzıkönyvhöz van csatolva.  
 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy folyamatos volt az adománygyőjtés Marton 
Ildikónak. A legutóbbi munkaterv szerinti testületi ülés óta történt a bécsi gyógykezelése. A 
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lakosok érdeklıdnek, hogy van-e szükség további győjtésre. A polgármester elmondja, hogy 
szükség van további győjtésre.  
Az eddig befizetett adomány:  3.629.140,- Ft 
Ebbıl felhasznált összeg:   3.105.505,- Ft 
Jelenleg a számlán lévı összeg:     523.635,- Ft 
Újabb kezelésre egy év elteltével ismételten szükség lesz, amelynek költsége hasonló lesz a 
jelenlegihez.  
A polgármester elmondja, hogy az elsı két fınapirendhez az elıadók még nem érkeztek meg, 
így javasolja, hogy Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetérıl szóló tájékoztatót tárgyalják 
meg elsıként. 
 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetérıl szóló tájékoztató 
megtárgyalására.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı részére, ha az írásos 
tájékoztatót szóban kívánja kiegészíteni, akkor azt tegye meg.  
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy a Környezet Védelmérıl szóló 1995. 
évi LIII. tv. 12. § (3) bekezdése, 46. § (1) bekezdés e) pontja és az 51. § (3) bekezdése 
kötelezı szakfeladatként írja elı az önkormányzatok részére a tájékoztatást a település 
környezeti állapotáról.  
Az ügyintézı a jogszabály alapján Dévaványa Város Önkormányzata a település környezeti 
állapotára vonatkozó tájékoztatást 2011. évre vonatkozóan elkészítette.  
A tájékoztató a környezeti elemek, rendszerek állapotának meghatározásával készült a 2011. 
évre vonatkozóan. A beszámolóban szereplı értékelések és megállapítások a szakhatóságok 
közérdekő nyilvántartásaiból származó adatok alapján készültek. 
A környezet élhetıségét az egyes környezeti elemek alapvetı (a levegı minısége, a felszíni 
és felszín alatti vizek, a talaj állapota, a hulladékok kezelésének módja, a zajvédelmi helyzet, 
a zöldfelületek, a természeti értékeink állapota) minıségi értékei határozzák meg.  
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy  hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetérıl szóló tájékoztatót kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
268/2012.(IX.27.) Kt.hat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa Környezetvédelmi 
Helyzetérıl szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
 
(Dévaványa Város Környezetvédelmi Helyzetérıl szóló tájékoztató a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az önkormányzat gazdálkodásának elsı féléves helyzetérıl 
szóló tájékoztató megvitatására. 
A polgármester elmondja, hogy Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı állította 
össze a tájékoztatót, amely a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság 
által megtárgyalásra került. 
A polgármester megadja a szót az irodavezetı számára, amennyiben kívánja kiegészíteni az 
írásbeli tájékoztatót akkor, azt tegye meg.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – a leírtakhoz szóbeli kiegészítést nem 
kíván tenni, úgy gondolja, hogy az anyag részletes.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy Galuska Józsefné könyvvizsgáló megküldte jelentését, amelyet felolvas a 
jelenlévık számára. 
A könyvvizsgálói jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót részletesen megtárgyalta. Az 
irodavezetı a felmerült kérdésekre részletesen választ adott. A bizottság a 2012. évi 
költségvetés elsı féléves teljesítésérıl szóló beszámolót 862.364.000,- Ft teljesített bevétellel, 
912.632.000,- Ft teljesített kiadással egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
elfogadásra javasol a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a 2012. évi költségvetés elsı féléves teljesítésérıl szóló beszámolót 
862.364.000,- Ft teljesített bevétellel, 912.632.000,- Ft teljesített kiadással kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat: 
269/2012.(IX.27.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének elsı féléves teljesítésérıl szóló beszámolót  
 862.364.000,- Ft  teljesített bevétellel 
 912.632.000,- Ft  teljesített kiadással elfogadja. 
 
Az elsı félév gazdálkodási tapasztalatait a második félév gazdálkodása során a 
lehetıségekhez képest hasznosítani kell.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
(Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elsı féléves teljesítésérıl szóló beszámoló a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 
3. Napirendi pont 

 
Pap Tibor polgármester – rátér az adóhatósági tevékenységrıl szóló beszámoló 
megtárgyalására.  
A polgármester elmondja, hogy a beszámolót Balogh Csilla jegyzı készítette. Megadja a szót 
részére, ha van szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz, akkor azt tegye meg.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a minden évben elkészítik az adóhatósági 
tevékenységrıl szóló beszámolót. Ebben a beszámolóban adnak számot a befolyó 
adóbevételekrıl is.  
A jegyzı elmondja, hogy a bizottságok üléseiken megtárgyalta a beszámolót, ahol olyan 
kérdések merültek fel, amelyek kigyőjtést igényeltek. Az üléseken felmerült kérdésekre most 
kíván választ adni.  
A beszámolóban igyekeztek részletesen számot adni mindenrıl, ezért a legfontosabb elemeket 
emeli ki.  
A magánszemélyek kommunális adójánál legfontosabbnak ítéli meg az adómértékének a 
bemutatását.  
A beszámolóban is látható, hogy a magánszemélyek kommunális adójának törvényi felsı 
mértéke jelenleg 17.000,- Ft. A törvényi felsı mérték és a valorizáció együttesen határozza 
meg az adómaximumot, amely 2012. január 1-tıl 25.628,- Ft/adótárgy. Vagyis maximum 
25.628,- Ft-ban állapíthatná meg az adót a testület. A jelenleg hatályos 28/2011.(XI.25.) 
számú helyi rendelet értelmében településen az adó jelenlegi mértéke 12.000,- Ft/év/ingatlan. 
Tehát az adómértéke még az 50 %-át sem éri el a törvényi felsı mértéknek.   
Számot adnak a mentességrıl is. A 2012-es évben 24 kérelmet nyújtottak be és mind a 24 
kérelem esetében mentességet állapítottak meg. Az adókiesés 288.000,- Ft volt.  
Elmondja, hogy az alanyi mentesség szabályait a képviselı-testület állapította meg 
önkormányzati rendeletben.  
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2012. évben 1 méltányossági kérelem került benyújtásra, amelyet szintén teljesítettek, ebben 
az esetben az adókiesés 12.000,- Ft. 
Elmondja, hogy ebben az adónemben 2012. június 30-ig 21.570.000,- Ft adót fizettek be. 
A jegyzı elmondja, hogy a gépjármőadó a harmadik legjelentısebb adónem a településen. A 
beszámolóban részletesen számot adnak a mozgáskorlátozottság miatti kedvezményrıl, amely 
szintén változott 2012. január 1-tıl.  
Nagyon fontos tudni, hogy mi alapján történik az adó kivetése.   
Elmondja, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
változása lehetett még hatással a kivetett adó nagyságára, melynek célja a 
székhelyszolgáltatásként mőködı önkormányzatok visszaszorítására volt. A hivatkozott 
törvény 9. § (5) bekezdése értelmében 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármővet, 
autóbuszt üzemeltetı tulajdonos (üzembentartó) az (1) bekezdés f) pontja szerinti székhely, 
telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék 
tartalmaz és e jármővek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy a 
települési cím szerinti ingatlan alkalmas a jármővek tárolására a települési önkormányzat 
jegyzıje igazolja. A településen adóbevétel kiesés a fenti törvénymódosítás miatt nem 
keletkezett.  
A kivetett adó összege 32.830.000 ,- Ft, ebbıl 2012. augusztus 30-ig a befizetés 21.205.000,- 
Ft. 
Az írásos anyagban számot adnak arról is, hogy a nem fizetık esetében milyen intézkedéseket 
hoztak.  
Elmondja, hogy 2011. novemberében kezdeményezték az okmányirodánál azon gépjármővek 
kivonását a forgalomból, melyek tekintetében egy éven túli meg nem fizetett gépjármőadó 
tartozás állt fenn, összesen 18 adózó 26 db gépjármőve. A kivonatás eredményeképpen 12 
adózó megfizette az elmaradt gépjármőadó tartozását 153.834,- Ft értékben. 4 adózó összesen 
6 gépkocsi után továbbra sem fizette meg az elmaradását, mely 33.967,- Ft kintlévıséget 
jelent. Ezen adózók gépjármőveik a forgalomból kivonásra kerültek, és az adó megfizetéséig 
nem is lesznek forgalomba helyezve. 2 adózó esetében nem tudták a gépjármővek 
forgalomból történı kivonását véghezvinni, mert gépjármőveiket idıközben eladták, s e miatt 
azokat a forgalomból nem lehet kivonni. Adótartozásuk összege 25.140,- Ft. A behajtási 
tevékenység ezen módja évek óta kedvezı eredményeket mutat.  
Ennél az adónemnél jegyezte meg a bizottsági üléseken is azt, ami a jövıbe mutató változás, 
de már most jó számba venni, hogy a gépjármőadó átengedési mértéke csökkenni fog a 
jelenlegi 100 %-ról 40 %-ra, ennek az okát az államhoz kerülı feladatok finanszírozásával 
hozza összefüggésben a magyarázat.  
A jegyzı elmondja, a következı az iparőzési adónem, amelynél a legfontosabb változások 
egyike, hogy a vezeték nélküli távközlési szolgáltatók számára telephelyet keletkeztet a 
településen lévı elıfizetı számlázási címe, emiatt három új adó fizetı is keletkezett ebben az 
évben.  
Elmondja, hogy az iparőzési adónemben 2012. június 30-án az adózók száma 438 db volt. 
A következı fejezetben szól az adózókkal való együttmőködésrıl.  
Elmondja, hogy az adóbevallás nem minden esetben van helyesen kitöltve. Ebben az évben is 
45 értesítés lett kiküldve az adóhatóság részérıl. Az adóhatóság megvizsgálta a bevallásokat, 
amelyekben számítási hibákat, vagy más elírásokat tapasztalt, az adózókat tájékoztatták arról, 
hogy a kijavítást végrehajtották.  
Számot adnak még arról is a beszámoló során, hogy a bevallások helyesen kitöltése érdekében  
elkészítésre került egy MS Excel-es adószámoló nyomtatvány. A nyomtatványban 
elektronikusan kitölthetıek az alapadatok, melyek alapvetı helyességét ellenırzi a 
nyomtatvány és kiszámítja a szükséges mezıket. A kitöltı programban a mindenkori 
jogszabályoknak megfelelı kitöltési útmutató is szerepel, ezzel is segítve a kitöltés 
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helyességét. A nyomtatvány sikerességét jelzi, hogy a helyi könyvelıirodákon kívül is sok 
adózó is ezt a nyomtatványformát választotta. 
Elmondja, hogy az iparőzési adó befizetett összege a 2012. június 30-ai adatok alapján 
54.444.000,- Ft, amelyhez még hozzá jön az a 28.561.000,- Ft, amely már korábban 
befizetésre került, de ezt az adóévet illeti meg. Elmondja, hogy június 30-a és szeptember 17-
e között befizetésre került további 88.600.000,- Ft.  
Választ ad az ideiglenes jellegő iparőzési adóval kapcsolatos felvetésre, amely a bizottsági 
ülésen merült fel.  
Elhangzott az az észrevétel, nézzenek utána annak biztos, hogy minden vállalkozás 
teljesítette-e az iparőzési adóbevallási kötelezettségét, mivel Dévaványán több beruházás volt 
az elmúlt és az idei évben is. Az építési napló alapján ellenırizzék le, hogy valóban eleget 
tettek-e a településen dolgozó cégek bevallási kötelezettségüknek. A mőszaki iroda 
segítségével igyekeztek ennek eleget tenni. Elmondja, hogy a 2012-es évet érintıen összesen 
5 vállalkozó céggel vették fel a kapcsolatot, megkeresték ıket az iparőzési adóbevallási 
kötelezettségük pótlásával. Az 5 vállalkozó cégbıl 1 cég meg fogja haladni a 180 napot, az 
éves bevallási kötelezettséget fogja teljesíteni. Elmondja, hogy a másik 4 cég az ideiglenes 
jellegő iparőzési tevékenység hatálya alá tartozik, tehát eleget fognak tenni a bevallási 
kötelezettségüknek.  
Az, hogy ez összegszerően mennyivel fogja befolyásolni az önkormányzat iparőzési adó 
bevallását, erre a novemberi ülésen fog válaszolni, amikor egyébként is tárgyalni fogja a 
képviselı-testület az adómértékeket. Ezen idıpontig a bevallások valószínőleg be fognak 
érkezni és abból tudják megállapítani, hogy mennyi belıle az önkormányzatot illetı bevétel.  
A jegyzı elmondja, hogy számot adnak az adóellenırzésekrıl, 2012. évben 23 
vállalkozásánál tartottak a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló adóellenırzéseket. A 
vizsgálat olyan eredményt hozott a bevallások kettı kivételével a valós adatokat tartalmazták, 
melyek megegyeztek az állami adóhatóság felé kitöltött adóbevallás adataival. Az egyik 
esetben adó túlfizetést állapítottak meg,   
A vizsgálat során kettı esetben tártak fel adókülönbözetet, az elsı estben 17.800,- Ft 
adótúlfizetést állapítottak meg, a második esetben pedig 44.283,- Ft adóhiányt. Elmondja, 
hogy az adóhiány miatt adóbírságot is ki kell, hogy szabjanak, amelynek mértéke az adóhiány 
50%-a.  
A beszámolóban is leírták, hogy a feltárt hibák a szándékosságot nem feltételezik. 
A jegyzı elmondja, hogy az idegenforgalmi adóról is szó van a beszámolóban. A bizottsági 
ülésen is elmondta, hogy ez egy jelképes adónemnek tekinthetı, az ebbıl származó bevétel 
nagyon szerény mértékő, 2012. augusztus 31-ig a befizetett összeg 75.200,- Ft volt. Az elmúlt 
évhez képest javuló tendenciát mutat a befizetés.  
A talajterhelési díjjal kapcsolatban elmondja, hogy azok a lakosok fizetik, akik a megépült 
közmővekre nem kötöttök rá. A talajterhelési díj beszedését is az önkormányzat adóhatósága 
végzi el. 
Elmondja, hogy a talajterhelési díj mértéke az, amelyik leginkább szóra érdemes, míg a 
tavalyi érben a mértéke 180,- Ft/m3 volt, az idei évben egy drasztikus emelésre került sor a 
jogszabályban meghatározottak alapján, így 2012. február 1-tıl a talajterhelési díj 
Dévaványán 1.800,- Ft/m3, tehát tízszeres emelkedésrıl van szó. A jogi szabályozás is azt 
mutatja, hogy a lakosoknak mindenféleképpen rá kell, hogy kössenek a megépült 
szennyvízrendszerre. A központi jogszabály kötelezıvé fogja tenni a lakosok számára, hiszen 
ott egy megépült és mőszakilag a rákötésre alkalmas rendszer valósult meg. A jegyzı 
egyedileg fogja a rákötésre való kötelezéseket határozatban kibocsátani, amennyiben a 
lakosok ennek nem tesznek önként eleget. A jogszabály a megállapított összeggel is próbálja 
befolyásolni a rákötést.  
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A talajterhelési díj alakulása az elıterjesztésben szereplı táblázatban bemutatásra került, mely 
szerint 2012. augusztus 31-ig  291.480,- Ft került megfizetésre.  
A következı fejezetben adtak számot az adók módjára behajtott köztartozásokról. Ezek nem 
adók, hanem az adóhatóságot egyéb társhatóságok keresik meg annak érdekében, hogy a 
szabálysértési bírságokat, helyszíni bírságokat, közigazgatási bírságokat, illetve egyéb 
bírságokat hajtsa be. A bírságok az önkormányzat idegenbevétel számlájára kerülnek, 
amelyek tovább utalásra kerülnek a behajtást kérıhöz. Elmondja, hogy 2012. évben a 
szabálysértési bírságok 100 %-a, a közigazgatási bírságok 40 %-a saját bevétel. 
Ebben az évben ez idáig 390 esetben érkezett megkeresés bírságok, köztartozások behajtása 
miatt különbözı hatóságoktól. 
A végrehajtások eredményessége összegszerően: a helyszíni bírságokból a bevétel 2012. 
augusztus 31-ig 646.000,- Ft volt. A 25 közigazgatási bírság esetében 565.000,- Ft-ot utaltak a 
jogosultak számlájára. A Gazdálkodási Iroda átjelentett hátralékaiból 2.045.000,- Ft került 
behajtásra. A Tappe Kft-nek szemétszállítási díjhátralékából az idei évben 616.000,- Ft-ot 
sikerült behajtani. 
A bizottsági üléseken elhangzott az is, hogy a Tappe Kft. néhány hete ismét megkereste az 
adóhatóságot és kérte az azóta felhalmozódott díjhátralékok behajtását. A Tappe Kft. az 
adóhatóság felé 12 millió forintos behatási igényt adott át, ami nagyon sok. Már említette, 
hogy ez nem az önkormányzat bevétele, hanem ez idegen bevétel.  
Elmondja, ezen összegekbıl a helyben maradó bevétel 2.691.000,- Ft, egyéb jogosultaknak 
továbbutaltak 3.083.000,- Ft-ot. 
Az adótartozások behajtásához kapcsolódóan elmondja, hogy az adózásrendjérıl szóló 
törvény 55/B. §-a szerint az önkormányzati adóhatóság a helyi adók és a gépjármőadó 
vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – Ft-ot elérı adótartozással 
rendelkezı adózó nevét és címét és az adótartozás összegét az esedékességet követı tizedik 
nap nulla órától a helyben szokásos módon közzéteheti. A közzététel lehetıségével eddig mg 
nem kívántak élni. Megjegyzi, hogy nagyon sok önkormányzat él ezzel a lehetıséggel.  
Röviden szól az adóbehajtás eredményérıl, amely részletesen bemutatásra került a 
beszámolóban lévı táblázatban.  
A magánszemélyek kommunális adójánál a tartozás összege 2012. január 1-én 7.871.000,- Ft, 
amelybıl június 30-ig 3.070.000,- Ft került behajtása, a hátralékosok száma 631 fı. 
Elmondja, hogy a gépjármőadó esetében a tartozás összege január 1-én 5.393.000,- Ft volt, 
ebbıl június 30-ig 2.243.000,- Ft lett behajtva, a hátralékosok száma 268 fı.  
A bizottsági ülésen elhangzott hány olyan magán személy van, aki kommunálisadóval és 
gépjármőadóval is tartozik.   
A felvetésre elmondja, hogy az ilyen hátralékosok száma 89 fı.  
A kérdés folytatódott, hogy ebbıl hány fı részesült szociális segélyben, amelyre elmondja, 
hogy 29 fırıl van szó. Kérdés volt, hogy ezekbıl a személyekbıl hány fı részesült az idei 
évben szociális segélyben, amelyre elmondja, hogy 11 fı. Elmondja, hogy 5 fı az a 
hátralékos, aki nemcsak az adótartozásait, hanem a szociális kölcsöneit sem fizeti.  
Az elmondottakból látható alapprobléma az is, hogy az adótartozások nagyon sok esetben úgy 
tevıdnek össze, hogy a hátralékos nemcsak egy adónemmel tartozik az önkormányzat felé. 
A lakosok a felszólítás ellenére sem rendezik tartozásukat, ha végrehajtásra került a sor, akkor 
mondják el milyen nehéz anyagi helyzetben vannak.  
Elmondja, hogy a beszámolóban bemutatásra került az adóbefizetések alakulása 2012. június 
30-i állapotnak megfelelıen.  
A jegyzı ismerteti a 2012. szeptember 17-ei szerinti teljesítést.  
- magánszemélyek kommunális adója:    30.770.000,- Ft  
- gépjármőadó:       29.356.000,- Ft 
- iparőzési adó:     171.560.000,- Ft 
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- talajterhelési díj:           269.000,- Ft 
A beszámolóban szereplı táblázatban bemutatásra került az adóbefizetések a kivetéshez 
viszonyítva. 
Elmondja, hogy a teljesülés %-os formában a következıképpen alakult: 
- magánszemélyek kommunális adója:     78 % 
- gépjármőadó:      89 %     
- iparőzési adó:      80 %   
- talajterhelési díj:     71 %     
Ennyiben kívánta összefoglalni a beszámolóban leírtakat, valamint a bizottsági ülésen 
felmerült kérdésekre reagálni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót megtárgyalta, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testült felé.  
A jegyzınek megköszöni a kérdésekre adott válaszokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a beszámolót, amelyet 
elfogadásra javasol a testület felé. 
A kérdéseket a jegyzıasszony felé azért tették fel, mivel meglátásuk szerint a jövı évben nagy 
megszorítások lesznek a pénzügyeket érintıen. A lakosoknak a terhet valamilyen módon 
viselni kell. 
Elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásához nagyon fontos, hogy az adóbevételek 
befolyjanak.   
A bizottság tagjai köszönetet mondanak az adóiroda dolgozóinak a végzett munkájukért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, hogy az adóhatósági munka jelentısége rendkívül nagy, hiszen a 
sajátbevételek jelentıs része ebbıl származik. Tudott dolog, hogy adót fizetni senki sem 
szeret, de ennek ellenére fizetni kell méghozzá idıben, mivel bírság, behajtás lehet a 
következmény késedelmes, vagy nem fizetés esetén.  
A lakosoknak, akiknek gondjuk van a befizetéssel idıben kellene jelezni, hogy valamilyen 
módon, akár részletfizetés biztosításával tudjanak segítséget nyújtani számukra.  
A polgármester elmondja, hogy a helyi adómértéke egyáltalán nem elrugaszkodott. 
A polgármester elmondja, hogy egy eredményes munkáról volt szó, megköszöni a jegyzınek 
a részletes, mindenre kiterjedı beszámolót, a területen dolgozók munkáját. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja az adóhatósági tevékenységrıl szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

                                         
Határozat:  
270/2012.(IX.27.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az adóhatósági tevékenységrıl 
szóló beszámolót elfogadja.  
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A képviselı-testület megköszöni az adóhatósági területen dolgozók munkáját.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
(Az adóhatósági tevékenységrıl szóló beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottsági ülésen szó volt a Tappe Kft. 12 millió forintos 
kintlévıségérıl is. Sajnálja, hogy a Tappe Kft. képviselıje nincs jelen az ülésen. Korábban is 
volt már arról szó, hogy a Kft. részérıl a lakosság felé történhetett volna megkeresés azzal, 
hogy részletfizetést biztosítanak lakosok számára kintlévıségük rendezése érdekében. 
Pap Tibor polgármester – elhangzott az ülésen, hogy behajtási ügyeket intéznek. Jelentıs az 
összeg halmozódott fel a hulladékszállítási díjak nem fizetésébıl a lakosoknál. Elmondja, ha a 
lakos megkereste a Tappe Kft. ügyfélszolgálati irodáját, akkor biztosítottak számára 
részletfizetési lehetıséget, akár 50 %-os mérséklést is. Azoknál a lakosoknál kerül sor a 
behajtásra, akik a felszólításra nem reagáltak, nem keresték meg az ügyfélszolgálati irodát, 
hogy a kedvezmény lehetıségével éljenek.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy sok lakos fordult a Szociális Bizottsághoz 
segítségért. Itt jegyzi meg, hogy a Tappe Kft. jelentıs kedvezményt biztosított az idıs lakosok 
számára.  
Novák Imre alpolgármester – meglátása, ha a Tappe Kft. mőködésének elsı öt évében is kéri 
az önkormányzat segítségét, abban az esetben nem halmozódott volna fel ekkora összegő 
tartozás a lakosok részérıl.   
Pap Tibor polgármester – a témát lezárja. 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy idıközben megérkezett Fekete József a 
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. ügyvezetıje, így rátér a lakossági 
kommunális szemétgyőjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló tájékoztató 
megtárgyalása.  
A polgármester köszönti Fekete Józsefet a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. 
ügyvezetıjét. A polgármester megadja a szót részére, ha az írásos anyaghoz van szóbeli 
kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. ügyvezetıje – köszönti a 
képviselı-testületi ülés valamennyi résztvevıjét, a dévaványai lakosokat.  
Örömmel vette, hogy a testület elıtt beszámolhat ez év februárjában a településen elkezdett 
szolgáltatásukról.  
A leírtakat szóban nem kívánja kiegészíteni, de van olyan téma amire szeretné ráirányítani a 
figyelmet.  
A Kft. alakulásáról a szolgáltatási szerzıdés megkötése elıtti idıszakban már volt szó.  
Elmondja, hogy a Kft. jelenleg Gyomaendrıd, Dévaványa, Hunya és Örménykút 
településeken végez települési szilárd hulladékgyőjtési, szállítási tevékenységet, illetve az 
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ezzel összefüggı adatszolgáltatási, nyilvántartási, ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert 
mőködteti. 
Elmondja, hogy a Gyomaendrıdi Járás települései közül két településen nem végzik ezt a 
tevékenységet Ecsegfalván és Csárdaszálláson.  
Örömmel mondja el, úgy érzi jó utat választottak, a Gyomaközszolg Kft. tevékenysége stabil, 
egy erıs módon mőködı nonprofit társaság lett, nem túl nagy eredményt mutat fel, de a 
mőködésben stabilan visszaforgatható, illetve a napi javításokhoz, fejlesztésekhez elegendı. 
Bízik benne, hogy a piac bıvülésével, a már említett két településsel még stabilabbá válik a 
Kft. Örömmel veszik, ha a társult önkormányzatok segítséget tudnak nyújtani számukra.  
A Kft. ügyvezetıje elmondja, hogy az eltervezett fejlesztéseik megvalósultak.  
2012. év elején 2 db kukásautót vásároltak mintegy 6 millió forint értékben. 
Elmondja, hogy a Tappe Kft-vel sikerült megállapodni a kukák átvételérıl, valamint a 
közszolgáltatási szerzıdésben vállalt 80 literes kukaedényzetek fizikai kicserélése is 
megkezdıdött. 
A lakosság részérıl a szolgáltatásukkal kapcsolatban a visszajelzések pozítívak.  
Az ügyvezetı elmondja, hogy március 25-tıl a Kft. munkáját segíti a városban kialakított 
ügyfélszolgálati iroda, melyet megbízás alapján Novák Imre vállalkozó végez. Az 
ügyfélszolgálattal nagyon jó, szinte napi kapcsolatot sikerült kialakítaniuk.  
Az ügyvezetı nem tud olyan problémáról, olyan eseményrıl, ami nem megoldható.  
Céljaik között továbbra is szerepel a lakosság megelégedésére egy stabil hulladék elszállítást 
végezni.  
Várják az új hulladékgazdálkodási törvény megjelenését, amely alapján a 2013-as árképzés el 
tudják készíteni. 
Meglátásuk, hogy a jövıt illetıen nem lesz olcsóbb a hulladékszállítás. Megjegyzi, hogy az 
ártalmatlanítási díjak a duplájára emelkedtek.  
Megjegyzi, hogy 2012. június 1-tıl a Regionális hulladékkezelı Kft. taggyőlési határozata 
alapján Dévaványa város területérıl beszállított hulladékmennyiséget nem az árajánlatban 
beadott 6,23 Ft/kg áron ártalmatlanítja, hanem 8,- Ft/kg áron. Beszélni kell arról, hogy ezt 
hogyan tudják kezelni. Nyitottak minden megoldásra. Elmondja, hogy ezek az árváltozások 
nem a Gyomaközszolg Kft. miatt következtek be.  
Elmondja, hogy a tájékoztatóban látható egy nyers eredmény-kimutatás, amely alapján 
megállapítható, hogy a Kft. gazdálkodása stabil, eredményes.  
Elmondja, hogy egy értekezleten vett rész a közelmúltban, amely a hulladékszállítással volt 
kapcsolatos. A szervezık szerettek volna egy klasztert létrehozni kiderült, hogy ez egy 
nagyon nehéz és kérdéses dolog a jövıt illetıen. Tudni kell, hogy a települési hulladék 
egyben piacot is jelent. Nyilvánvaló, hogy a nagyobb szolgáltatók olyan irányba mozdulnak, 
hogy a kisebb szolgáltatók lehetıségeiket korlátozzák. Megfogalmazódott az is, hogy az 
országban nagyon sok a hulladéklerakó, a hulladékgazdálkodással foglalkozó szolgáltató, 
valószínőleg ezeket koncentrálni kell, kevesebbre lesz szükség. Ez magám rejti a piacért való 
harcot. 
Elmondja, hogy a járások egységes lefedése és a szolgáltatások helyben történı megoldása, a 
legkisebb költséggel történı elvégzése a céljuk. A járás lélekszáma kb. 27.000 fıt jelent, 
énnél a létszámnál már megjelenik szelektív-hulladékgyőjtés kérdése is. Várják a törvény erre 
vonatkozó részét is, hogyan kell kezelni a jövıt illetıen.   
Elmondja még, hogy az Országos Hulladékügynökség ellenırzést tartott a Kft-nél, ahol hibát 
nem tártak fel.  
A szerzıdött kontingenseiken kell változtatniuk, mivel a kommunális hulladék szelektív 
hulladék tartalma rendkívülien lecsökkent.  
Röviden szól a házhoz menı szelektívgyőjtésrıl.   
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Az új hulladékgazdálkodási törvény útmutatást fog adni, hogy lehet ez irányban is 
továbblépni a jövıben.  
A szelektív-hulladékgyőjtés kérdésében mozdulni kell. 
Meglátása, hogy az új piaci helyzetben fognak megjelenni új szakmai befektetık. Az 
ügyvezetıt is keresték meg már tárgyalási szándékkal befektetık, de természetesen a 
tulajdonosok döntése nélkül ebben nem lehet lépni. Biztonsággal tudja mondani, hogy az 
innovációt, pályáztatási lehetıségeket, amit a szakmai befektetık hoznak úgyhogy az 
önkormányzati tulajdonok prioritására odafigyel a tulajdonos, akkor érdemes megvizsgálni és 
el is fogadni az ajánlatot.  
Ennyiben kívánt hozzászólni. Várja a kérdéseket, felvetéseket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Fekete József ügyvezetınek az elmondottakat. 
Megkérdezi Gyuricza Máté mőszaki ügyintézıt, hogy az általa leírtakat kívánja-e 
kiegészíteni? 
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – a Fekete Úr által elmondottakat csak megerısíteni tudja. 
Sajnos az elhangzott problémák léteznek, amin dolgoznak is az államigazgatásban, de az 
elmúlt évhez képest még nincs változás. Arról volt szó, hogy nıni fog a hulladék elszállítás 
ára, ami a lakosokat nem érinti, hiszen azt az önkormányzat fizeti. 
Elmondja, hogy a közszolgáltatóval jó munkakapcsolat alakult ki, valamint a helyi 
ügyfélszolgálattal is. Olyan problémák nem jelentkeztek, amit nem tudtak orvosolni.  
A Gyomaközszolg Kft. tájékoztatóját elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az ülésen részletesen megtárgyalták a tájékoztatót. Elhangzott, 
hogy a lakosok részérıl negatív visszajelzés nincs. Felvetıdött az ülésen, hogy a dolgozók 
viseljenek láthatósági mellényt.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolják a 
testület felé.  
Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. ügyvezetıje – elmondja, 
hogy dolgozóiknak kötelezı a láthatósági mellék viselése.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 
Az ülésen elhangzott, hogy a gépjármővön nincs felirat, nem szerepel a Kft. neve.  
Elmondja, hogy a településen lévı komposztálótelepre kevés a beszállított zöldhulladék 
mennyisége. Abban kérné az ügyvezetı segítségét, hogy a jelenlegitıl több zöldhulladék 
kerüljön komposztáló-telepre. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a kukás autó üresen jön Dévaványára, így lehetıség 
lenne a Gyomaendrıdrıl a komposztálható anyagot a komposztáló-telepre szállítani.  
Megjegyzi, hogy több településen a lakosság számára komposztálóládákat osztottak ki, ami 
szintén nehezíti a dévaványai telep feltöltését.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre képviselı – az írásos anyagban is szerepel, hogy várják az új 
hulladékgazdálkodási törvény megjelenését, ami lényégében a pénzügyi oldalt fogja érinteni.  
A mai ülésen már elhangzott, hogy a Tappe Kft. felé nagy összegő tartozás halmozódott fel a 
lakosság részérıl. Jelen esetben hátralék nem fog keletkezni, mivel a szolgáltatásért az 
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önkormányzat fizet. A Gyomaközszolg Kft. egy összegben megkapja a szolgáltatási díjat. Jó 
lenne, ha a következı évi árképzésnél ezt figyelembe vennék, természetesen a jogszabályi 
kereteken belül.  
Pap Tibor polgármester – megjegyzi, nem véletlenül ragaszkodott ahhoz a testület, hogy 
tagot delegáljon a Felügyelı Bizottságba.  
Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – röviden szól a szelektív-hulladékgyőjtés kérdésérıl. Elmondja, 
amikor a Gyomaközszolg Kft. elkezdte Dévaványán a szolgáltatást, akkor már a 
szelektívgyőjtést a településen egy másik szolgáltató végezte. A Gyomaközszolg Kft. olyan 
bevételt nem tud képezni a hulladékból, amely a költségeket csökkentené. Fontos, hogy a 
késıbbiekre való tekintettel foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.  
Említést tesz a nyilvántartás pontosításáról.  
Az alpolgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy október 8-a és 12-e között a Hajós úton a 
volt iskolaépületénél munkaidıben 8-16 óra között veszélyes hulladékgyőjtés lesz.  
Tájékoztatja még arról is a lakosságot, hogy október 13-án lomtalanításra kerül sor.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – megköszöni, hogy a szolgáltatás átvétele rugalmasan történt. 
Elmondja, hogy az ürítések utáni tisztaság nem hagy kivetni valót maga után, tehát a tisztaság 
javult, amit szintén megköszön.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el megadja a szót Fekete József ügyvezetı részére, 
hogy az elhangzottakra reagáljon.  
Fekete József a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. ügyvezetıje – Nyuzó 
Marietta felvetésére elmondja ahhoz, hogy elvárt minıségben szolgáltassanak, gyakran 
megkérdezi a dolgozóikat, hogy mit tartalmaznak a kukák, hogyan tudják azokat kiüríteni. 
Nap mint nap foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Megjegyzi, hogy Gyomaendrıdön ugyanezzel a 
munkavégzéssel sokkal több gondjuk van, mint Dévaványán. Az elhangzottak 
visszaigazolják, hogy azok a törekvések, amelyek a jobb minıségre, a rugalmas 
munkavégzésre irányulnak néha célba is érnek.  
Novák Imre alpolgármester szólt a szelektív-hulladékgyőjtésrıl.  
Az ügyvezetı elmondja, hogy szelektív-hulladékgyőjtés sarkalatos probléma.  
Elmondja, hogy a dévaványai hulladékbeszállításból lényegesen kevesebb szelektív hulladék 
tartalomhoz jutnak, mint egyéb hulladékokból, amiatt, hogy egy korábbi rendszer 
mőködtetése okán ez ki van válogatva és elszállításra kerül. A jövıt illetıen errıl kell majd 
szót ejteni. Errıl most nem tud olyat mondani, ami vitára érdemes lenne.  
Természetesen kedvezı dolog az, hogy a szolgáltatásért egy összegben történik a fizetés, 
aminek az árcsökkentés irányába kell hatnia. Amilyen rugalmasak tudnak lenni a szolgáltatás 
területén, megpróbálnak e téren is az ésszerőség határain belül rugalmasak lenni. Nem céljuk 
az, hogy a díjak minél magasabbak legyenek. Fontos dolog a lakosság teherbíró képessége. 
Röviden szól a teljes szolgáltatási területükrıl, amely ki fog bıvülni és a stabilitást 
eredményezi, valamint a rugalmasságot az árak megállapításánál.  
Említést tesz a nyilvántartás pontosításáról, ami fontos dolog, de a lakosság együttmőködési 
hajlandósága ebben nagyon kicsi. Fontos a lakos, az önkormányzat és a szolgáltató számára 
is, hogy az adatok pontosak legyenek. Elmondja, ha az adatok pontosak, akkor lehet normális 
költségviszonyokat alkotni, valamint a tévedés lehetısége is sokkal kisebb.  
Szól a 80 literes, illetve 100 literes kukák kérdésérıl.  
Jogos kérésnek tartja, hogy a gépjármőveket legyen feltüntetve a Gyomaközszolg Kft. neve. 
Eljön annak is az ideje, hogy az egységes dizájn, az egységes formáció meg fog jelenni.      
Volt szó a komposztáló-telepre történı zöldhulladék szállításról, de erre még nem volt annyi 
idı, hogy realizálódjon. Célszerőnek akkor látja ezt a témát tárgyalni, ha a 
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hulladékgazdálkodási törvény zöldhulladékra vonatkozó része is megjelenik. Rugalmasak e 
kérdésben is és látják ennek a jelentıségét.  
Elmondja még, hogy a szelektívgyőjtésnek pedig Gyomaendrıd felé kellene orientálódnia. 
Úgy gondolja, hogy minden felvetésre reagált.  
Megköszöni az együttmőködést, és meglátása, hogy jó úton haladnak és szeretné, ha ez így 
folytatódna tovább.  
Köszöni, hogy meghallgatták.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Fekete József ügyvezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a kommunális szemétgyőjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról 
szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 271/2012.(IX.27.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyólag elfogadja a 
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. tájékoztatóját, amely a lakossági 
kommunális szemétgyőjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szól.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 
 

(A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. tájékoztatója a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ülés szünetében telefonon sikerült elérni Dr. 
Köles Pétert az Organoferm Kft. ügyvezetıjét, aki kérte, hogy komposztáló telep 
vagyonkezelésbe adásának és a telep mőködésének tapasztalatairól szóló tájékoztató 
megtárgyalását vegyék le a napirendrıl, ha lehetıség van rá a soron következı ülésen 
tárgyalják meg, mivel ellenırzés van cégüknél és ezért nem tudott eljönni. Elmondta, 
kollegáját kérte meg jelezze, hogy elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja, hogy az Organoferm Kft-nek a komposztáló telep vagyonkezelıjének a 2011. 
évi mőködésérıl szóló tájékoztatját vegyék le a napirendrıl és a munkaterv szerinti 
legközelebbi ülésen tárgyalják meg 2012. október 25-én kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 272/2012.(IX.27.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Organoferm 
Kft-nek a komposztáló telep vagyonkezelıjének a 2011. évi mőködésérıl szóló 
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tájékoztatóját a Kft. ügyvezetıjének kérésére a napirendrıl leveszi, a 2012. október 
25-én tartandó ülésén tőzi újból napirendre.   
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az Organoferm Kft. 
ügyvezetıjét a testület döntésérıl tájékoztassa.  

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Dr. Kiss Jenı az Atevszolg Zrt. ügyvezetıje 
levélben tájékoztatta, hogy a mai ülésen más egyéb jellegő elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni.  
 
 

6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a bejelentések megtárgyalására. 
A polgármester elmondja, hogy az elsı bejelentés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 
szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat. 
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére, 
hogy ismertesse miért van szükség a rendelet módosítására.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási – elmondja, hogy a teljesített adatok indokolják, hogy 
elıirányzat módosításra lesz szükség, aminek most tesznek eleget.  
A rendeletmódosítását szükségessé teszik azok az elıirányzat igények, amelyeket év elején 
nem lehet megtervezni, amelyek adódnak pályázatokból, pótelıirányzatokból, testületi 
döntésekbıl. 
Elmondja, hogy a jelenlegi módosítási javaslat 146.196.000,- Ft-ra vonatkozik. A 
költségvetési bevételek meghatározott célokra használhatók fel.  
Ebbıl a legnagyobb tétel a bevételei oldalon a kerékpárút megvalósításához kapcsolódó, a 
támogató okiratban foglalt összeg. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a módosítási javaslat az elıirányzatok közötti 
átcsoportosításra is kiterjed, ezeknek a tételeknek nincs hatása a fı összegre.  
Elmondja, hogy vannak olyan központosított elıirányzatok, amelyeket év elején nem lehet 
tervezni.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a jelenlegi módosítási javaslat bevétellel kiadással egyezıen 
146.196.000,- Ft-ra vonatkozik, ez által a költségvetési rendelet bevételi és kiadási 
elıirányzatainak fı összege 1.967.360.000,- Ft-ról 2.113.556.000,- Ft-ra változik, az eredeti 
elıirányzathoz viszonyítva 31,35 % növekedéssel bír. 
Úgy gondolja, hogy az elıterjesztés részletes, így többet nem kíván elmondani a költségvetési 
rendelet módosításával kapcsolatban.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének fıösszege 1.967.360.000,- Ft-ról 2.113.556.000,- Ft-ra módosuljon, tehát a 
rendelet megalkotását javasolják a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az elıterjesztést. A 
bizottság egyhangúlag javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati 
rendelet módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı – testületének 

22/2012.(IX.28.) önkormányzati rendeletét 
az  

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

módosításáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Balogh Csilla jegyzı 
terjesztette a testület elé, amely az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési 
szabályzatának módosításával kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy módosítani szükséges a 16/2012.(VI.1.) számú 
önkormányzati rendeletet az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról. 
A módosításra ezúton tesz javaslatot.  
A rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése alapján a polgármester és az önkormányzati képviselı 
köteles esküt tenni. Jelenleg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. számú törvény 1. számú melléklete tartalmazza a polgármester és az 
önkormányzati képviselı esküjének szövegét. Az önkormányzati rendelet 11. § (2) 
bekezdésében az eskü szövege az új önkormányzati törvény szerinti szöveggel szerepel.  
A 28. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezését javasolja. A 28. § (4) bekezdés szavazat 
egyenlıségrıl és eredménytelen szavazásról rendelkezik. Amennyiben két döntési alternatíva 
- „igen” vagy „nem” - közül választ a képviselı-testület és az „igen” szavazatok száma nem 
éri el a döntéshez szükséges többséget, ténylegesen elutasító döntés születik, függetlenül attól, 
hogy mennyi „nem” szavazat és mennyi „tartózkodás” volt.  
A jegyzı javasolja az önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdésének c) pontjában, 47. § (2) 
bekezdés b) pontjában és 53. § (2) bekezdésében szereplı szabályozás szerint a települési 
képviselı, bizottsági tag köteles a tudomására jutott állami, szolgálati titkot megtartani és 
titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll. A minısített adat védelmérıl 
szóló 2009. évi CLV. törvény alapján az „államtitok” és a „szolgálati titok” mint titokfajták 
megszőntek, s helyükbe a négyszintő, káralapú minısítési rendszer lépett, amit röviden 
bemutat az elıterjesztésben.  
A jegyzı elmondja, hogy a következı módosítási javaslat azzal kapcsolatos, hogy a helyi 
önkormányzat képviselı-testülete felhatalmazást kap arra vonatkozóan, hogy a helyi 
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sajátosságoknak megfelelıen az általa megalkotott rendeletek elıkészítésében való társadalmi 
részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg. 
A felhatalmazásnak megfelelıen a társadalmi részvétel szabályai az önkormányzati rendelet 
38/A §-ába épültek be a kialakult gyakorlatnak megfelelıen. A rendelettervezetek és azok 
indoklása az önkormányzat honlapján kerül közzétételre külön link alatt.  
A véleményezésre minimum 8 napot kell biztosítani. A beérkezett véleményekrıl (ha vannak) 
tájékoztatni kell a rendelettervezetet tárgyaló Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi 
Bizottságot. 
A jegyzı röviden ennyit kívánt elmondani a rendelet módosítás indokait. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a rendelettervezetet, amelyet 
egyhangúlag javasolnak a testület felé elfogadásra.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
16/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításával az elhangzottak alapján kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja  
 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

23/2012. (IX.28.) önkormányzati rendeletét 
az 

önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
16/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Balogh Csilla 
jegyzı terjesztette a testület elé, amely rendelet módosításra vonatkozik.  
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint e 
magatartások elkövetıivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére tesz javaslatot.  
A jegyzı ismerteti a rendelet módosításának okait:  
2009-ben alkotott önkormányzati rendeletet a képviselı-testület az üzletek éjszaki nyitva 
tartásának rendjérıl. Ennek alapján a vendéglátó üzletek hétköznap 2200 óráig, hétvégén 
(péntek és szombat) legfeljebb másnap 0200 óráig tarthatnak nyitva.  
Szeptember hónapban több szórakozóhely vonatkozásában is érkezett lakossági panasz, hogy 
a szórakozóhely üzemeltetıje nem tartja be az önkormányzati rendeletben meghatározott 
nyitvatartási idıt. Az érintett üzemeltetık fel lettek híva az önkormányzati rendeletben 
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foglaltak betartására és a jogkövetı magatartásra, viszont ezen túlmenıen egyéb 
intézkedéseket is szükségesnek tart.  
Korábban az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 76. § (1) 
bekezdése tartalmazta a kereskedésre vonatkozó szabályok megsértése címszó alatt azt a 
szabálysértési tényállást, amely alapján „aki az üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségeket megszegi, ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.”  
A 218/1999.(XII.28.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte a 2012. évi II. törvény (az új 
szabálysértési törvény) 2012. április 15-tıl.  
Az új szabálysértési törvény rendelkezései közé nem épült be a nyitvatartási idı be nem 
tartásával kapcsolatos jogi szabályozás. Az üzemeltetık egy része tisztességesen tartja magát 
az önkormányzati rendeletben meghatározott nyitvatartási idıhöz, vannak üzemeltetık 
viszont akik kihasználják a joghézagot.  
Annak érdekében, hogy az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak betartásáról gondoskodni tudjanak, ki kell egészíteni a tiltott 
közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet.   
A leírtakkal összhangban a tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint e magatartások 
elkövetıvel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 19/2012.(VI.29.) 
önkormányzati rendelet a következı 10. §-al egészülne ki: 

„10. § 
Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének megsértése 

Tiltott közösségellenes magatartást követ el az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének 
megsértésével kapcsolatosan az aki vendéglátó üzletet  

a) vasárnaptól csütörtökig 2200 óra és hajnali 0500 óra között nyitva tart, 
b) pénteken és szombaton másnap 0200 órát követıen nyitva tart, 
c) vasárnap 500 és 600 óra között nyitva tart.”  

A jegyzı röviden ennyit kívánt elmondani és kéri, hogy a képviselı-testület vitassa meg az 
elıterjesztést és döntsön a rendelet módosításáról. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a rendelettervezetet, amelyet 
egyhangúlag javasolnak a testület felé elfogadásra.  
A bizottság elnöke javasolja, hogy a Dévaványai Hírlapban legyen közé téve ez a rendelet. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy az üzemeltetık részére a rendeletet meg fogják 
küldeni. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint e magatartások elkövetıivel 
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 19/2012.(VI.29.) önkormányzati 
rendelet módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja  
 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

24/2012. (IX.28.) önkormányzati rendeletét 
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a tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint e 
magatartások elkövetıivel szembeni pénzbírság kiszabásának  

szabályairól szóló 19/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés szintén rendeletalkotás, 
amely az alapfokú mővészetoktatásban fizetendı térítési díjakról és tandíjakról szól. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részéré, hogy foglalja 
össze az elıterjesztésben leírtakat.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény  83. § (2) bekezdés c) pontja szerint a fenntartó meghatározza a köznevelési 
intézmény költségvetését, továbbá a kérhetı térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, 
a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. 
A Törvény végrehajtásáról szóló – 2012. augusztus 28-án kihirdetett – 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet szabályozza a köznevelési intézményben térítési díj, illetve tandíj fizetése 
mellett igénybe vehetı szolgáltatásokat.  
A Vhr. 46. § (1) bekezdése szerint „A III. Fejezetet a 2012/2013. nevelési évtıl, tanévtıl kell 
alkalmazni azzal, hogy a fenntartó 2012. szeptember 5-éig köteles a díjfizetéssel kapcsolatos 
fenntartói és intézményi dokumentációkat felülvizsgálni és e rendeletnek megfelelıen 
módosítani, egyúttal a fizetési kötelezettségrıl az érintetteket értesíteni.” E rendelkezés 
indokolja az elıterjesztés tárgyalását. 
A Vhr. 35. § (3) bekezdése a szabályozza a térítési díj kötelezı csökkentését  „A térítési díjat 
– a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytıl függıen csökkenteni 
kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben 
meghatározott alsó határértéknél.” 
A Vhr. 36. (2) bekezdése alapján „A tandíj mértéke - a kötelezı feladatellátásban részt nem 
vevı, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanévenként 
nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytıl függıen vagy a tanuló szociális 
helyzete alapján csökkenthetı.” 
A Törvény 16. § (3) bekezdése meghatározza, hogy „Minden esetben ingyenes a halmozottan 
hátrányos helyzető, a hátrányos helyzető tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe 
értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az elsı alapfokú mővészetoktatásban 
való részvétel.” 
A Vhr. 35. § (1) és (2) bekezdése meghatározza a kedvezmények nélkül számított térítési díj 
mértékét, amelyet a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányada összegének %-ában tesz lehetıvé meghatározni. A Vhr. 35. § (1) bekezdés b) 
pontja valószínőleg tévesen hivatkozik a Vhr. 34. § (1) bekezdés c) pontjára, mert így az 
alapfokú mővészetoktatási intézményben mővészetoktatásban részesülı tizennyolc éven aluli 
tanulók által fizetendı térítési díjra a Vhr. nem tartalmazna rendelkezést. 
Vélhetıen a Vhr. 35. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezne az alapfokú mővészetoktatásban a 
tizennyolc éven aluli tanulók térítési díj számításának mértékérıl.  
A fenti észrevételre az Emberi Erıforrások Minisztériuma közoktatásért felelıs helyettes 
államtitkára dr. Gloviczki Zoltán Úr tájékoztatása az alábbi: 
„Az alapfokú mővészeti iskolák térítési díj és tandíj szabályozása vonatkozásában tartalmi 
változást nem eredményezetett az Nkt.-vhr., új elem nem jelent meg a szabályozásban. Az 
átmeneti – 2012. szeptember-december közötti – idıszakra figyelemmel a jogalkotói szándék 
nem irányult e tárgykörben jelentıs változtatásra. Valóban nem került szabályozásra az 
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alapfokú mővészetoktatásban a 6-18. év közötti tanulók térítési díj címen megállapítható 
összeg tól-ig meghatározása. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) 117. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tanévkezdéskor számított folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5-20 %-a a 6-18. éves tanulók esetében a térítési díj 
összege, így analóg kiterjesztéssel élve, az Nkt. vhr. 35. § (1) bekezdés b) pontjában leírtakat 
lehet alkalmazni az Nkt.-vhr. hatályba lépését követıen létrejött tanulói jogviszonyok 
tanulóinak díjfizetése tekintetében. Az új rendelet szabályait az Nkt.-vhr. hatályba lépése elıtt 
létesített tanulói jogviszonyok tekintetében akkor lehet alkalmazni, ha a tanuló számára az új 
rendelkezés kedvezıbb fizetési feltételt teremt.” 
A fentiekbıl levezetve a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai 
feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának öt-húsz százaléka a 
tizennyolc éven aluli tanulóknál és tizenöt-negyven százaléka a tizennyolc éven felüli, de 
huszonkettı éven aluli tanulóknál. 
A Vhr. 36. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik a tandíj megfizetése mellett igénybe vehetı 
szolgáltatásokról az alapfokú mővészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai 
foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy 
további alkalommal történı megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki 
nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerő vagy nappali 
oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonegyedik életévét 
betöltötte. 
A tandíj mértéke - a kötelezı feladatellátásban részt nem vevı, a külföldi nevelési-oktatási 
intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanévenként nem haladhatja meg a 
tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A 
tandíj a tanulmányi eredménytıl függıen vagy a tanuló szociális helyzete alapján 
csökkenthetı. 
A hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével az alapfokú mővészetoktatásban 
fizetendı térítési és tandíj összege a minimális értékhatárokkal számolva, az alábbiak szerint 
került megállapításra intézményegységben: 
 
Alapfokú 
mővészetoktatás 

folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányada 134.944,- Ft 

Térítési és tandíj 
mérséklése 10 % 

Minimálisan megállapítható 
térítési és tandíj összege 

18 éven aluli tanulók 
térítési és tandíja (5%) 

6.747,- Ft 750,- Ft 7.500,- Ft 

18 éven felüli, de 22 
éven aluli tanulók 
térítési és tandíja (15%) 

20.242,- Ft 2.250,- Ft 22.500,- Ft 

 
A tájékoztatásban leírtakat figyelembe véve, miszerint az új rendelet szabályait az Nkt.-vhr. 
hatályba lépése elıtt létesített tanulói jogviszonyok tekintetében akkor lehet alkalmazni, ha a 
tanuló számára az új rendelkezés kedvezıbb fizetési feltételt teremt, a rendelet tervezet 5. § 
(2) bekezdésének rendelkezése biztosítja. 
Az irodavezetı röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolja a 
testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az elıterjesztést. A 
bizottság egyhangúlag javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért az alapfokú mővészetoktatásban fizetendı térítési díjakról és tandíjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

25/2012.(IX.28.) önkormányzati rendeletét 
 

az alapfokú mővészetoktatásban fizetendı térítési díjakról 
és tandíjakról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Gyuricza Máté mőszaki 
ügyintézı terjesztette a testület elé, amely a települési szilárd hulladék hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló önkormányzati rendelet módosítással 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté részére.  
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy a Képviselı-testület 2012. január 12-én 
megtartott rendkívüli testületi ülésén megalkotott 4/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletével 
elfogadta a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló 27/2010.(XII.17.)  önkormányzati rendelet módosítását. 
A rendelet módosítás egyik pontja a hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosításáról szólt, 
mely az alábbiak szerint került elfogadásra:  

8. § (3) A közszolgáltatás igénybevétele ingyenes a lakhatás céljára létesített 
építmények tulajdonosának, bérlıjének, használójának, birtokosának feltéve, hogy azt 
igazolhatóan lakhatás céljára használja. 

Az elfogadást követıen a rendelet módosítással kapcsolatosan a Kormányhivataltól szóbeli 
észrevétel érkezett, hogy ezen módosítás nem  megfelelı, mivel nem kötelezhetı az építmény 
tulajdonosa, bérlıje, használója vagy birtokosa annak bizonyítására, hogy az ingatlant, 
építményt igazolhatóan lakhatás céljára használja-e. 
Az elmondottak miatt szükséges a rendelet ezen pontjának módosítása. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az elıterjesztést. A bizottság 
egyhangúlag javasolja a testület felé a rendelet megalkotását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
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Aki egyetért a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításával az 
elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

26/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 
 

A települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı i 
génybevételérıl szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Balogh Csilla jegyzı 
terjesztette a testület elé, amely Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak 
meghatározásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót a jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a közszolgálati köztisztviselıkrıl szóló 2011. 
CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdése kötelezıvé teszi a Képviselı-testület számára, hogy az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi vonatkozásában a hivatásetikai 
alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait meghatározza. A 
hivatásetika azoknak az erkölcsi elveknek a foglalata, amelyeket a különbözı életpályákon 
dolgozó egyének hivatásuk teljesítése közben követni tartoznak.  
A Kttv. 83. § (1) bekezdése értelmében a hivatásetikai alapelvek különösen a hőség és 
elkötelezettség, a nemzeti érdekek elınyben részesítése, az igazságos, és méltányos 
jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az elıítéletektıl való mentesség, a pártatlanság, a 
felelısségtudat és szakszerőség, az együttmőködés, az intézkedések megtételére irányuló 
arányosság, és a védelem.  
A (2) bekezdés a vezetıkkel szemben további etikai alapelveket határoz meg különösen a 
példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség körében.  
A hivatásetikai szabályozás célja, hogy Hivatalunkban az etikai alapelvek elfogadása és 
betartása a munkavégzés minden fázisára kiterjedjen. Ennek érdekében szükséges, hogy a 
Képviselı-testület a köztisztviselık érték rendszeréhez objektív és konkrét alapelveket, 
szabályokat határozzon meg. A javasolt szempont-rendszer általános etikai elveken, 
szabályokon alapul.  
A jegyzı kéri a Képviselı-testületet az elıterjesztést megtárgyalni, és a Hivatal 
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket, és az etikai eljárás szabályait 
a mellékletben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándornak, hogy ismertesse az Oktatási Bizottság véleményét.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a „Dévaványa Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai 
alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása” címő elıterjesztést megtárgyalta. 
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A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé  Dévaványa Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai 
alapelveket és etikai eljárás szabályait a beterjesztett formában.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıivel 
szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait a beterjesztett 
formában kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
273/2012.(IX.27.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete „Dévaványa Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása” címő 
elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselı-testület Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás 
szabályait az elıterjesztés melléklete szerint elfogadja.  
 
Utasítja a jegyzıt, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás 
szabályait a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatához mellékletként 
csatolja.  
 
Felelıs:  Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  értelem szerint  
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely szándéknyilatkozat elfogadására vonatkozik, az 
állami intézményfenntartó központnak a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek 
terhére a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl Dévaványa a mőködtetést az államtól 
képes-e átvállalni. 
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 74. § (1) alapján 2013. január 1-jétıl „az állam gondoskodik - az óvodai 
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése kivételével - a 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” 
Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése meghatározza, hogy „a 3000 fıt meghaladó 
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképzésrıl szóló törvény 5. § (1)-
(4) bekezdései szerinti szakképzı iskola kivételével - az illetékességi területén lévı összes, 
saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A 
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mőködtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. § (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi 
feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével összefüggı személyi 
feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelı 
képességgel összefüggı feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon 
mentesül.” 
A mőködtetési kötelezettség alól történı mentesülés iránti kérelemmel egyidejőleg a 
települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelı képességének hiányát, 
ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények mőködtetési adatairól, 
amelyek mőködtetését nem tudja vállalni, továbbá a mőködtetéshez rendelkezésre álló 
bevételeirıl.  
Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a mőködtetési képesség hiányát, úgy az 
állam a települési önkormányzatot részben vagy egészben hozzájárulás megfizetésére 
kötelezheti.  
A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétıl számított 
nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja. 
A Köznev. tv. 76. § (1), (3) bekezdései alapján „a mőködtetı feladata, hogy a köznevelési 
közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzıdésben 
foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelı, hatályos köznevelési, 
tőzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi elıírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A 
mőködtetı köteles a mőködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, 
gondoskodni az ingatlan vagyonvédelmérıl. A mőködtetı köteles ellátni minden olyan 
feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelı 
színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a mőködtetı feladata különösen a 
köznevelési intézmények mőködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, 
szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A mőködtetı 
feladata mőködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat 
ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévı 
taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. A 
mőködtetı feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson 
túl jelentkezı rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az 
állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. 
A mőködtetı az általa mőködtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzattól a mőködtetéshez hozzájárulást igényelhet.” 
A Köznev. tv. 97. § (24) bekezdés b) pontja értelmében „2012. évben szeptember 30-ig 
szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt a 
települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére 
a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl 

b) 3000 fı lakosságszám feletti település esetén a mőködtetést nem képes vállalni.” 
A mőködtetı tulajdonát azok a taneszközök képezik, amelyeket a 2013. január 1-jei leltár 
tartalmaz. 
Az irodavezetı az elıterjesztésben szereplı táblázatban tájékoztatást nyújt a mőködtetés 
költségeivel kapcsolatosan.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja, hogy a 2013/2014 – tanévben 
az általános iskola, és az alapfokú mővészeti iskola mőködtetését vállalják fel.  
 



 33 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az elıterjesztést. 
Javaslatuk megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával, tehát szándékukat fejezzék ki, hogy 
a hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei terhére a következı naptári évben 
kezdıdı – 2013/2014 – tanévtıl az általános iskola, és az alapfokú mővészeti iskola 
mőködtetését képesek vállalni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint szándékukat fejezzék ki, hogy a hogy a 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei terhére a következı naptári évben kezdıdı  
– 2013/2014 – tanévtıl az általános iskola, és az alapfokú mővészeti iskola mőködtetését 
képesek vállalni kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
274/2012.(IX.27.) Kt. hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete szándékát fejezi ki az állami 
intézményfenntartó központnak – a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény értelmében –, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei terhére 
a következı naptári évben kezdıdı – 2013/2014 – tanévtıl az általános iskola, és az 
alapfokú mővészeti iskola mőködtetését képes vállalni.  
 
A Képviselı-testülte megbízza a Polgármestert a szándéknyilatkozat továbbításával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea humánszakreferens 
Határidı:  2012. szeptember 30. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Szarka Andrea 
igazgatási irodavezetı terjesztette a testület elé, amely pótelıirányzat biztosításával 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testület 2011. december 
8-án megtartott ülésén a 450/2011.(XII.8.) számú Kt. határozatával döntött, hogy 2012. január 
1. – 2012. december 31-ig terjedı idıszakra szerzıdést köt a Transcontrol Kft-vel az E-
FORTE® Iktató és ügyiratkezelı rendszer 5.0, 1 település szerver, korlátlan kliens licensz 
(60.000,- Ft/negyedév + áfa) és az E-FORTE® MAP Térinformatikai rendszer 5.0, 1 település 
szerver, licensz, KOLIBRI Professional 5.0, 12 felhasználó licensz (60.000,- Ft/negyedév + 
áfa) szoftverekre vonatkozó support feladatok elvégzésére, verziókövetésre és 
jogszabálykövetésre.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a Szolgáltatási szerzıdés 2011. december 12-én a 
határozatban foglaltak szerint aláírásra került. Idıközben történt jogszabályváltozásokból 
eredıen a Polgármesteri Hivatalnak is önálló bankszámlája, adószáma, elkülönült 
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költségvetése lett. Így az önkormányzattal kötött szerzıdés közös megegyezéssel 
megszüntetésre került és 2012. április 1-jétıl a szerzıdı fél a Polgármesteri Hivatal lett. 
A Transcontrol Kft. Szolgáltatási szerzıdés módosítás tervezetében foglaltakról szól röviden, 
amely az elıterjesztés mellékletét képezi.  
Az irodavezetı ismerteti a negyedéves szolgáltatási csomag tartalmát, amely az 
elıterjesztésben részletesen bemutatásra került.   
A szolgáltatási csomagban meghatározott szolgáltatási mennyiséget meghaladó 
szolgáltatásokat a Vállalkozó külön megrendelés keretében végzi el.  
A szolgáltatási csomag díja 150.000,- Ft + ÁFA / negyedév, azaz száznyolcezer forint + ÁFA. 
Felek jelen szerzıdést határozott idıtartamra kötik, a szerzıdés 2012. október 1-jétıl, 2013. 
december 31-ig terjedı idıszakra. 
Az eredeti Szolgáltatási szerzıdés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
A módosításra legfıbbképpen a bevezetett E-FORTE 5.0 E-Idıpont rendszer szolgáltatási-
karbantartási tevékenysége miatt van szükség. Ezen szolgáltatással a negyedéves szolgáltatási 
csomagban az 5 munkaóráról 7 munkaórára nı a szolgáltatási-karbantartási tevékenység. 
Jelentıs módosítás a szerver biztosítása, mely e szolgáltatási szerzıdés lejártakor kerül az 
önkormányzat tulajdonába. 
A Szolgáltatási szerzıdés idıtartamát javasolja 2013. december 31-ig terjedı idıszakra 
megkötni, hiszen mindenki elıtt ismeretes a közigazgatás átszervezése, a járási rendszer 
kialakítása, melynek az iktatásra vonatkozó hatásai még nem teljeskörően ismertek, így az 
önkormányzatoknál maradó feladatok ügyirat forgalmának ismeretében célszerő esetlegesen 
új iktató szoftver beszerzésének lehetıségét megfontolni. 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletbe 
betervezésre került a szoftverekre vonatkozó support feladatok elvégzésére, verziókövetésére 
és jogszabálykövetésére szükséges forrás, mely nem tartalmazza 2012. október 1-jétıl a 
szerzıdésmódosításban szereplı E-FORTE 5.0 E-Idıpont rendszer 30.000,- Ft + ÁFA 
költséget.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért az E-FORTE 5.0 E-Idıpont rendszer 
szoftverhez a 30.000,- Ft + ÁFA összegő pótelıirányzat biztosításával a 2012. évi általános 
mőködési tartalék elıirányzat terhére. 
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 javaslatokkal, mely szerint biztosítsák a 30.000,- Ft pótelıirányzatot 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
275/2012.(IX.27.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az E-FORTE 
5.0 E-Idıpont rendszer szoftverhez a 30.000,-Ft+ÁFA összegő pótelıirányzatot 
biztosítja a 2012. évi általános mőködési tartalék elıirányzat terhére. A 2013. évi 
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költségvetés készítésekor fedezetet biztosít az  E-FORTE® szoftverekre vonatkozó 
support feladatok elvégzésére, verziókövetésre és jogszabálykövetésre. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint 
járjon el. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amelynek tárgya elvi 
döntés pályázathoz szükséges önerı biztosításáról 
A polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület a 8/2010.(I.7.) Kt. határozatával 
támogatta, hogy a  Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a Nagyvárad-Gyoma közötti 
vasúti közlekedés helyreállítása érdekében „a határon átnyúló közlekedés fejlesztését célzó 
tanulmányok/tervek elkészítésére kiírt HURO/0901 számú” pályázati kiírásra kerüljön 
beadásra az elızetes megvalósíthatósági tanulmány és tervek elkészíttetésének támogatását 
kérı pályázat. 
A pályázat akkor Vésztı Város Önkormányzatának gesztorságával benyújtásra került, de nem 
kapott támogatást.  
A polgármester elmondja, hogy a térség továbbra is szerepeltette megvalósítandó feladati 
között, a gazdaságfejlesztési programjában is tervezett vasútfelújítást, így a 2011-ben 
megnyíló új pályázati lehetıséget megragadva ismét benyújtotta a pályázatot, melyrıl a 
testület kapott tájékoztatást.  
A pályázat sikeres lett, a támogatási szerzıdést a Társulás kötötte meg.  
Az önerı biztosítását szintén a Társulás vállalta be oly módon, hogy azt az érintett települések 
önkormányzatai lakosságarányosan fogják biztosítani.  
Az elızetes egyeztetés alapján a Társulás szeptember 12-én tartott ülésén meghatározták az 
egyes településekre esı önrészt, melynek Dévaványa Várost érintı része a 2013-as évben 
1.131.018,30 Ft, kerekítve 1.131.018,- Ft.  
Elmondja, hogy a Képviselı-testület mindig kiállt a vasúti forgalom fenntartása, a 
létesítmények fejlesztésének ügye mellett, így következetesen folytatva eddigi vasút 
érdekében hozott döntéseiket most is a pályázat megvalósításához szükséges önerı rész 
felvállalását javasolja a polgármester.   
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzott javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a Dévaványára esı 1.131.018,- Ft önrészt az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítsák.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a pályázathoz a Dévaványára esı 
1.131.018,- Ft önrészt az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe biztosítsák kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
276/2012.(IX.27.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezi a HURO/1001/238/1.1.3 számú 
– a Gyomaendrıd-Nagyvárad közötti vasúti vonalszakasz visszaállítását, felújítását 
elıkészítı – pályázat Dévaványára esı 1.131.018,- Ft fedezetet fejlesztési célra 
átadott kiadásai között.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének elıkészítésekor a döntés kerüljön figyelembe vételre, a döntésrıl a 
Társulatot tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  értelem szerint  

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- 
Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja részére, hogy tájékoztassa a jelenlévıket az 
utas-fórumon elhangzottakról, amely a Parlamentben került megrendezésre, ahol nemcsak az 
utasok, hanem a szakma képviselıi, államtitkárok, országgyőlési képviselık is jelen voltak.  
Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja – 
elmondja, hogy a tegnapi napon egy konferencián vett részt, amelyet a Magyar Közlekedési 
Klub szervezésében tartottak meg Budapesten. Elmondja, hogy május 24-én szintén egy ilyen 
konferencián vett részt, amelyrıl beszámolt a testület felé. A májusi konferencián nem voltak 
jelen azok a személyek, akik a felvetésekre választ tudtak volna adni. Szili Katalin 
országgyőlési képviselı asszony akkor ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy felmerült a 
problémákat a parlamentben is elmondhatja ez a kongresszus. A tegnapi napon került sor erre 
a konferenciára, ahol jelen volt Szili Katalin országgyőlési képviselı, Fónagy János 
államtitkár, valamint a MÁV képviselıi is jelen voltak.  
Elmondja, hogy a konferencián említést tett a Gyomaendrıd-Nagyvárad vasútvonal 
visszaállításáról, szólt arról is, hogy a térség számára milyen fontosságú lenne. Elmondta azt 
is, hogy Vésztı és Körösnagyharsány között szünetel a forgalom, valamint hiányzik egy 6-7 
km hosszúságú szakasz, amelyet az 1920-as években szakítottak meg.  
Az államtitkártól és a MÁV képviselıjétıl szóban ígéretet kapott arra, hogy ennek az ügynek 
a prioritása az átlagtól nagyobb lesz.  
Említést tett arról is, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ezen cél megvalósítására 
sikeresen pályázott.  
Bíznak abban, hogy sikerül visszaállítani a vasútvonalat. 
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Erdıs Csabának a tájékoztatást.  
Elmondja, hogy a térség a szükséges tervdokumentációk elkészítésére pályázott, amely 
szükséges lesz ahhoz, hogy a MÁV Zrt. a megvalósításra pályázni tudjon.  
Elmondja, hogy a Magyar-Román Kormány nagy összeggel támogatja a projektet.  
 
A polgármester elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
terjesztette a testület elé, amely pályázat benyújtásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Humán-Innov Kft. ismételten 
pályázati felhívást tett közzé települési rendezvények, programok támogatására légvárak és 
egyéb játékok térítésmentes használatával.  
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A pályázat célja: Olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, 
melyek hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, 
lehetıvé teszik a szabadidı hasznos eltöltését.  
Az irodavezetı ismerteti, hogy kik nyújthatnak be pályázatot és milyen eszközre, ami az 
elıterjesztésben részletesen bemutatásra került.  
A pályázat részvételi díja 8.500,- Ft. 
A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 31. 
A szakértıkbıl álló Bíráló Bizottság döntésérıl a nyerteseket e-mailben értesítik legkésıbb 
2013. február 15-ig és a nyertesek listáját a honlapukon közzé teszik.  
A pályázat keretében, mivel legfeljebb öt idıpontot lehet megjelölni javasolja az irodavezetı, 
hogy a városnapi rendezvény sorozat, Szent István napi ünnepség, Betakarítási ünnep,  
Autómentes napi rendezvény, és a Gyermeknapi rendezvény kerüljön megjelölésre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az elıterjesztést, a 
pályázat benyújtásával egyetértenek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint a pályázat kerüljön benyújtásra kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
277/2012.(IX.27.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Humán-Innov Kft. által meghirdetett légvárak és egyéb játékok 
térítésmentes használatára címő pályázati felhívásra. 
A pályázat keretében a Városnapi rendezvény sorozat, Szent István napi ünnepség, 
Betakarítási ünnep, Autómentes napi rendezvény, és a Gyermeknapi rendezvény 
idıpontjai kerülnek megjelölésre.  
Eredményes pályázat esetében az egyik rendezvény keretén belül lehetıvé válik a 
szabadidı hasznos eltöltése, melynek költsége bruttó 8.500,- Ft pályázati részvételi 
díj, amelyet a Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
általános tartalék elıirányzata terhére biztosít. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  2012. október 31. – pályázat benyújtására – 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés ingatlan felajánlással 
kapcsolatos.  
A polgármester elmondja, hogy az ingatlan tulajdonosainak képviseletében Szabó Márta 1036 
Budapest, Árpád fejedelem u. 57. IV. 18. szám alatti lakos felajánlotta a Dévaványa, 
Kisfaludy u. 10. szám alatti 3005. hrsz-ú lakóingatlant megvételre.  
Az ingatlan adatai: 

-  mővelési ága:  lakóház, udvar, gazdasági épület, 1.115 m2 , 
-  tulajdoni hányad:  2/4-ed részben Feke Kálmánné, 1/4-ed részben Oláh Istvánné, 1/4-

ed részben Feke Kálmán tulajdona, 
-  az ingatlan terhelést nem tartalmaz. 

Az ingatlan a Mővelıdési Ház telek területéhez kapcsolódik északi oldalról. Megvásárlás 
esetén az önkormányzat a mővelıdési ház telekbıvítéséhez felhasználhatja, ezáltal a kijárat, 
megközelíthetıség, parkolóhelyek biztosíthatóak a Kisfaludy utca felıl. 
Az ingatlan elhelyezkedését az elıterjesztéshez mellékelt térképen láthatják a képviselık.  
Ajánlatukban a felajánlók eladási árat nem jelöltek meg. Az ingatlanról értékbecslés készült, 
mely alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke 1.250.000,- Ft. 
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése 
alapján „Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése, ingatlanvagyon 
tulajdonjogának megszerzése tárgyában kizárólag a Képviselı-testület jogosult dönteni.”,  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy az ingatlan vásárolják meg, jelentıs területtel bıvülne a 
Mővelıdési Ház udvar része. Biztosított lenne a kijárat a Kisfaludy utcára, egy menekülési 
útvonal is lehetne szükség esetén.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még ezzel a témával kapcsolatban valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy az ingatlan a becsült forgalmi értéken 1.250.000,- Ft-ért vásárolják 
meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
 
Határozat: 
278/2012.(IX.27.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
megvásárolja a Szabó Márta (1036 Budapest, Árpád fejedelem u. 57. IV.18. szám 
alatti lakos) által felajánlott Dévaványa, Kisfaludy u. 10., 3005 hrsz. alatt található 
beépítetlen területő ingatlant, amennyiben az ingatlan társtulajdonosai is 
hozzájárulnak az ingatlan értékesítéséhez az önkormányzat számára. 
Amennyiben megvásárolja, akkor az ingatlan vételárát 1.250.000,- Ft összegben 
állapítja meg.  
 
Ha az eladók a vételárat nem fogadják el, úgy a képviselı-testület a felajánlott 
ingatlant nem vásárolja meg.  
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Lengyel László mőszaki 
ügyintézı terjesztette a testület elé, amely a városközpontban parkoló kialakításával 
kapcsolatos.   
Elmondja, hogy jelenleg az Árpád úton folyó kerékpárút építéshez kapcsolódóan felmerült az 
út melletti parkolók zúzottköves kialakításának igénye. Jelenleg a parkolók a tárgyi szakaszon 
- EKUNA Kft. elıtti meglévı parkolótól a rendırségig, és a rendırség és a volt KTSZ bejáró 
között, valamint a Körösladányi úton a postahivatal és az általános iskola elıtti szakaszon - 
nem egységesek, szélességük és szerkezetük nem megfelelı, illetve nincsenek. A rendezési 
tervvel összhangban a parkolók megfelelı szélességő (2,2 m-2,5 m) kialakításához szükséges 
mintegy 350 m2 útalap, kiépített útpadka kialakítása zúzottkı vagy martaszfalt lezárással, 
mely tartósan és megfelelıen biztosítaná a parkolási lehetıségeket a városközpontban. 
A munkálatok bekerülési költsége 800.000,- Ft – 1.000.000,- Ft + Áfa közötti összegben 
kalkulálható. 
Amennyiben a Képviselı-testület a megvalósítás mellett dönt, úgy a mőszaki iroda a helyi 
beszerzési eljáráshoz összeállítja a szükséges pályázati dokumentációt. 
A közbeszerzési szabályzat alapján a megvalósuló munkálatok elvégzésére vonatkozóan az 
alábbi cégeket ajánlják felkérni ajánlattételre:  

- Futizó Kft.  5700 Gyula, Mátyás király út 31/3. 
- Wiener Center Kft. 5630 Békés, Csabai út 81. 
- GOLD PARTNER Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. VI./59. 
- Kiss Ferenc  5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 18. 
- Szabó István egyéni vállalkozó 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 
- Szabó Lajos Zoltán egyéni vállalkozó 5500 Gyomaendrıd, Kölcsey u. 16. 
- Putnoki Lajos 5500 Gyomaendrıd, Munkácsy u. 20. 

Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e ezzel a témával kapcsolatban valaki 
hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére. 
Séllei Zsigmond képviselı – javasolja, hogy Diós Zoltán egyéni vállalkozótól is kérjenek 
ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e ezzel a témával kapcsolatban valaki 
hozzászólni, javaslatot tenni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a felsorolt vállalkozásoktól, valamint Diós Zoltántól kérjenek 
árajánlatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat: 
279/2012.(IX.27.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa város 
központjában - az EKUNA Kft. elıtti meglévı parkolótól a rendırségig, és a rendırség és a 
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volt KTSZ bejáró között, valamint a Körösladányi úton a postahivatal és az általános iskola 

elıtti szakaszokon - támogatja a parkolóhelyek kialakítását útalap, útpadka kiépítésével/ 
zúzottkı vagy martaszfalt felületi lezárással a szükséges 2,2 m – 2,5 m szélességben összesen 
mintegy 350 m2 mennyiségben. 
A parkolók kialakításával kapcsolatos munkálatok elvégzésére az alábbi vállalkozásokat kéri 
fel ajánlattételre: 

- Futizó Kft.  5700 Gyula, Mátyás király út 31/3. 
- Wiener Center Kft. 5630 Békés, Csabai út 81. 
- GOLD PARTNER Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. VI./59. 
- Kiss Ferenc  5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 18. 
- Szabó István egyéni vállalkozó 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 
- Szabó Lajos Zoltán egyéni vállalkozó 5500 Gyomaendrıd, Kölcsey u. 16. 
- Putnoki Lajos 5500 Gyomaendrıd, Munkácsy u. 20. 
- Diós Zoltán egyéni vállalkozó  5510 Dévaványa, Vásárszél u. 18. 
 

Megbízza a polgármestert az ajánlatkérı dokumentáció összeállításával és az eljárás 
lebonyolításával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Lengyel László 
mőszaki ügyintézı terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy a BARTHA-AGRÁR Mezıgazdasági Kft. (5510 Dévaványa, Kısziget major 
072/23) vállalkozás nevében Barta Sándor ügyvezetı 2012. szeptember 26-án érkezett 
kérelmében azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy az állami tulajdonban lévı 
Dévaványa, Kıszigeti bekötıút kátyúzási munkáihoz az önkormányzat 40 m3 kohósalak, vagy 
zúzott beton felajánlásával hozzájárulni szíveskedjen. 
Tárgyi útszakaszon a legutolsó útjavítás 2007. évben történt, melynek 1.000.000,- Ft + Áfa-s 
összegő bekerülési költségéhez az önkormányzat, akkor 200.000,- Ft+Áfa összeggel 
hozzájárult. A jelenleg kért 40 m3 kohósalak, vagy törtbeton szállítását és elterítését az 
érintettek végzik. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a 40 m3 kohósalaknak is van költsége, amely nem 
szerepel az írásos elıterjesztésben. Megjegyzi, hogy az önkormányzatnak költsége merült fel 
a beton összetöretése révén.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy 3.500,- Ft/m3 összegért értékesítettek tört betont. 
Tehát a 40 m3 kohósalak, vagy törtbeton értéke kb. 140.000,- Ft-ot tesz ki. Elmondja, hogy 
most az önkormányzatnál ez nem jelent költséget, de az anyag fogy, amit az utak javításához 
a késıbbiekben fel tudnának használni.  
Földi Imre képviselı – véleménye, hogy biztosítsák a kért mennyiségő anyagot az út 
javításához.  
Meglátása, hogy az út állapota több anyagot is elbírna. Bízik benne, hogy az ott lévı 
vállalkozások az önrészt felvállalják.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – szintén javasolja, hogy tegyenek eleget a kérésnek.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még ezzel a témával kapcsolatban valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy 40 m3 kohósalakkal/törtbetonnal járuljanak hozzá a Dévaványa, 
Kıszigeti bekötıút javításához kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat: 
280/2012.(IX.27.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a BARTHA-
AGRÁR Mezıgazdasági Kft. (5510 Dévaványa, Kısziget major 072/23) vállalkozás 
által kért 40 m3 kohósalakkal/törtbetonnal hozzájárul a Dévaványa, Kıszigeti 
bekötıút (069 hrsz, 072/12 hrsz) kátyúzási munkálataihoz, amennyiben a kért 
útépítési anyag rakodását, kiszállítását és bedolgozását az érintettek vállalják. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezıt a testület 
döntésérıl tájékoztassa.  
 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Lengyel László mőszaki ügyintézı 

Határidı:  folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, Nyuzó Marietta képviselı említést tett arról, 
hogy a Jéggyár úton lévı idısek otthona elıtt is jó lenne az útszélét feltölteni, kijavítani, hogy 
az autók, a mentık sáros, esıs idıben is tudjanak parkolni. A fıbejárati kiskapu és a 
nagykapu közötti részrıl van szó.  
Pap Tibor polgármester – véleménye szerint gyeprácsos téglával kelleni kirakni az említett 
szakaszt.  
Nyuzó Marietta képviselı – szívesen veszik bármelyik megoldást, akár a gyeptéglával 
történı kirakást, vagy a feltöltést. 
Földi Imre képviselı – elmondja, hogy rendelkeznek elegendı mennyiségő gyeptéglával, a 
munkálatokat pedig közfoglalkoztatási program keretén belül el tudják végezni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – említést tesz a Gyoamendrıd-Dévaványa közötti út állapotáról. Jó lenne, ha a 
következı képviselı-testületi ülésre eljönne az országgyőlési képviselı és tájékoztatást adna 
arról, hogy milyen lépések történtek az út javítása érdekében és hogyan áll az ügy.  
A legkritikusabb a Dévaványa-Kısziget közötti szakasz. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a javításra vonatkozó tervek elkészültek, ha a 
gazdasági helyzet lehetıvé teszi a munkálatokat is el fogják végezni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az országgyőlési képviselınek ismételten fel 
fogják vetni és kérnek tıle tájékoztatást.  
Megjegyzi, hogy az uniós pénzek nem csökkentek, sıt inkább növekedtek.  
Elmondja, hogy az elmúlt évben a rangsorban maradtak le, mivel a maradék pénz nem lett 
volna elegendı a munkálatok elvégzéséhez. Azt az ígéretet kapták, hogy be lesz ütemezve az 
új akciótervbe a Gyomaendrıd-Dévaványa közötti út javítása, amely 2012-2013-as évben a 
teljes szakaszon el fog készülni.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kéri, hogy a következı képviselı-testületi ülésen Farkas Zoltán országgyőlési 
képviselı adjon tájékoztatást arról, hogyan áll az út javítás ügye.  
Kiss Károly képviselı – megjegyzi, hogy Kéthalom és a Vietnám Tsz. közötti útszakasz 
állapota is nagyon sokat romlott.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy az országgyőlési képviselı adott az ügy állásáról 
tájékoztatást a képviselık részére.  
Kiss Károly képviselı – bízik abban, hogy a jövı évben a Dévaványa-Gyomaendrıd közötti 
út felújítása el fog készülni.  
Pap Tibor polgármester – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Kovács Mária Ecsegfalva 
polgármestere elmondta, hogy a továbbra is együtt kíván mőködni Dévaványával Ecsegfalva 
a közös hivatalban is, valamint a szociális területen is intézményfenntartó tárulás keretében. 
Elmondja, hogy a szociális intézmény területén a többi települést sem szeretnék kizárni 
Dévaványa gesztorságával kellene mőködtetni. Meglátása, hogy a többi tag településsel 
közösen kell lépni ez ügyben.   
Nyuzó Marietta képviselı – röviden szól a szociális intézményben lehívható normatíváról.  
Említést tesz arról is, hogy az étkeztetést, valamint a mosást pályáztatás útján oldják meg.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy várják az elırelépést ez ügyben és majd vissza 
fognak rá térni.  
Elmondja, hogy Gyomaendrıd polgármestere is felajánlotta, hogy lépjenek velük integrációba 
a szociális területen és az orvosi ügyeleti ellátásban is.  
Az orvosi ügyeleti ellátást Szeghalom gesztorságával látják el, amelyet a jövıben is így 
kellene, amiben a Piliczky doktor úr partner.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 

Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselı-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügy tárgyalásakor. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/10-10/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-10. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1830 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 

 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 


