
I-1/6-17/2012. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 8-án 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  

Kiss Károly   képviselı 
Nyuzó Marietta  képviselı 
Földi Imre   képviselı 
Kanó József   képviselı 

 
Távolmaradt:  Pap Tibor   polgármester 

Séllei Zsigmond  képviselı  
Dékány József  képviselı 

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyzı 

Valánszki Róbert aljegyzı  
Feke László mőszaki irodavezetı  
 

Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Novák Imre alpolgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Pap Tibor polgármester, Séllei Zsigmond képviselı és 
Dékány József képviselı a mai ülésen nem tudnak jelen lenni. 
 
Az alpolgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma:  
6 fı. 
 
Az alpolgármester a napirend ismertetésére tér át. 
 

1. „Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Dévaványán” címő pályázat megvalósítására vonatkozóan FUTIZO Kft-vel megkötött 
építési szerzıdésben kivitelezésre biztosított határidı módosításáról döntéshozatal.  
Elıadó:  Feke László mőszaki irodavezetı  
 

2. Döntéshozatal díszsírhely adományozása ügyében. 
Elıadó:  Novák Imre alpolgármester 

 
Az alpolgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
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A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 285/2012.(X.8.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. október 8-án tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

Dévaványán” címő pályázat megvalósítására vonatkozóan FUTIZO Kft-vel megkötött 
építési szerzıdésben kivitelezésre biztosított határidı módosításáról döntéshozatal.  
Elıadó:  Feke László mőszaki irodavezetı  
 

2. Döntéshozatal díszsírhely adományozása ügyében. 
Elıadó:  Novák Imre alpolgármester 

 
 
1. Napirendi pont 
 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy az elsı napirendi pont elıterjesztıje Feke 
László mőszaki irodavezetı. 
Az alpolgármester megadja a szót részére, hogy ismertesse az elıterjesztésben foglaltakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a 
DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért – 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” címő pályázat megvalósítására 
vonatkozóan 2012. július 9-én építési szerzıdést kötött a FUTIZO Kft-vel. A beruházás 
megvalósításához szükséges építési engedéllyel rendelkeztek. A kerékpárút építés 
megkezdését követıen problémaként merült fel, hogy a kerékpárút nyomvonalát érintı fák 
kivágásra kerülnének, illetve az érintett villanyoszlopok áthelyezése is szükséges. A fák 
védelmében és a villanyoszlopok áthelyezésének idıbeli elhúzódása miatt szükségessé vált az 
építési engedély módosítása. A módosításra vonatkozóan a tervdokumentáció elkészült és 
engedélyeztetésre benyújtásra került, az errıl szóló határozatot az önkormányzat 2012. 
október 1-én megkapta. Mivel a FUTIZO Kft. a 2012. július 9-én megkötött építési 
szerzıdésben 90 napos teljesítési határidıvel vállalta a munkálatok elvégzését, így ezen 
szerzıdés módosítására van szükség, hiszen az eredeti szerzıdéses idıtartam alatt a módosítás 
határozata nem válik jogerıssé, így elvileg az abban foglalt módosított nyomvonal építését 
meg sem lehetne kezdeni.  
Az elmondottak miatt szükségessé vált a szerzıdéses véghatáridınek az eltérı nyomvonal 
engedélyének jogerıssé válásától kezdıdıen idıarányosan számítva 2012. november 9-re 
történı meghosszabbítása. 
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az elıterjesztésben leírtakat.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
Az alpolgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 kódszámú „Kerékpárral a 
környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” címő pályázat 
megvalósítására vonatkozóan FUTIZO Kft-vel megkötött építési szerzıdésben kivitelezésre 
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biztosított határidıt a nyomvonal változtatás következményeként 2012. november 9-ei 
véghatáridıre módosítsák kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 286/2012.(X.8.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-
3.1.2/A-11-2011-0005 kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért – 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” címő pályázat megvalósítására 
vonatkozóan FUTIZO Kft-vel megkötött építési szerzıdésben kivitelezésre 
biztosított határidıt a nyomvonal változtatás következményeként 2012. november 9-
ei véghatáridıre módosítja.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az építési szerzıdés módosításának 
aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2012. október 8.  

 
 
Az alpolgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy 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. 
 
Az alpolgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/10-11/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-3. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
Az alpolgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1615 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 

 
 

Novák Imre     Balogh Csilla 
alpolgármester     jegyzı 


