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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 11-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 8-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 

 
Távolmaradt:  Séllei Zsigmond  képviselı  

Dékány József  képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla  jegyzı 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı, 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, 
Valánszki Róbert aljegyzı 
 
 

Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
Meghívottak:, Feke László mőszaki irodavezetı, Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- 
Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- 
Sport és Ügyrendi Bizottság tagja. 
 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. A meghívóból látható, hogy miért 
volt szükség a mai rendkívüli ülés összehívására.  
 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Séllei Zsigmond és Dékány József képviselık a mai ülésen 
nem tudnak jelen lenni. 
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 7 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás 
KEOP-1.1.1/1F pályázattal megvalósuló beruházási program tervezetének 
véleményezése. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester  

 
2. Lakások és helyiségek bérletérıl szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

döntéshozatal. 
Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
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3. Dévaványai Rendırırs részére informatikai eszközök átadásáról döntéshozatal. 

Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
 

4. BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójához történı csatlakozásról döntéshozatal.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester  

 
5. Ladányi Mihály úti bérlakások bérlıkijelölésérıl döntéshozatal. 

Elıadó:  Pap Tibor polgármester  
 
6. Bejelentések. 

 
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
A polgármester elmondja, hogy az 5. napirendi pontot zárt ülés keretében kell megtárgyalni. 
(Ladányi Mihály úti bérlakások bérlıkijelölésérıl döntéshozatal.) 
A polgármester javasolja, hogy az 5. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a bérlıkijelölést az 
ülés végén tárgyalja a testület, annak érdekében, hogy ülés közben ne kerüljön sor zárt ülés 
elrendelésre, így a munka folyamatosan haladhat.  
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 289/2012.(X.11.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. október 11-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás 

KEOP-1.1.1/1F pályázattal megvalósuló beruházási program tervezetének 
véleményezése. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester  

 
2. Lakások és helyiségek bérletérıl szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

döntéshozatal. 
Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 

 
3. Dévaványai Rendırırs részére informatikai eszközök átadásáról döntéshozatal. 

Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
 

4. BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójához történı csatlakozásról döntéshozatal.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester  
 

5. Bejelentések. 
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6. Ladányi Mihály úti bérlakások bérlıkijelölésérıl döntéshozatal. 

Elıadó:  Pap Tibor polgármester  
 
 

A polgármester a munka megkezdése elıtt megköszöni a képviselıknek az iránta tanúsított 
figyelmességet és azt, hogy a fia temetésén jelen voltak és mindenben igyekeztek segíteni.  
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/1F 
pályázattal megvalósuló beruházási program tervezetének véleményezése. 
A polgármester elmondja, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/1F pályázattal kapcsolatban döntést kell hozni a 
településeknek, mert elnökségi ülést és taggyőlést követıen be kell nyújtani 2012. október 31-
ig a pályázatot, és ennek a tartalmát az összes érintett önkormányzat képviselı-testületének el 
kell fogadnia.  
Elmondja, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati 
Társulás KEOP-1.1.1/1F pályázattal megvalósuló beruházási program tervezetét már 
véleményezte a bizottság és a Képviselı-testület, amikor azt a döntést hozták, hogy azt az 
elıterjesztést nem tudták támogatni, amelyben Dévaványán nem valósult volna meg 
semmilyen fejlesztés. Korábban Dévaványa önkormányzata megterveztette és pályázat híján 
nem valósult meg a hulladékudvar létesítése, ezért kérték a programba belevenni. A 
megküldött tervezetben látható, hogy a hulladékudvar létesítése a tervbe bekerült. Döntöttek 
arról is, hogy az üzemeltetést az önkormányzat felvállalja, mert úgy gondolják, hosszabb 
távon az állati hulla telepet is meg lehet valósítani. Eredetileg a hulladékudvar és az állati 
hulla telepet egymás mellett megépítve tervezték, ugyanakkor a jelenlegi programba csak a 
települési szilárd hulladékkezelés kerülhet bele, de késıbb jóval kisebb beruházási költséggel 
meg tudnák valósítani az állati hulla telepet is. Elmondja a polgármester, hogy a beruházás 
összege több tíz millió forint lenne az állati hulla telep létesítése esetén, úgy hogy az ebek 
tárolására is alkalmas lenne gyepmesteri telep formájában.  
Felhívja a figyelmet a polgármester, hogy a DAREH részérıl megküldött döntés-elıkészítı 
dokumentumban a hulladék átrakókkal kapcsolatban az szerepel, hogy az átrakóállomások 
között Dévaványán is létesül hulladék átrakó, komplex hulladékkezelı telep, amely nem igaz, 
továbbá Vésztın sem épül hulladékátrakó, tévedésbıl került beírásra. A dokumentumban 
felsorolásra kerültek milyen építmények kerülnek megépítésre és a táblázatban felsorolásra 
kerültek a hulladék udvarok tervezett helyszínei. Az látható, hogy Vésztın és Dévaványán 
építendı átrakóállomás, de amennyiben hozzárendelik a forrást, ki fog derülni, hogy hibásan 
került beépítésre, mert a betervezett összegbıl nem építhetı meg ennyi létesítmény. Ezért úgy 
fogadják el, hogy csak hulladékudvar épülne Dévaványán, de az nem olyan hulladékkezelı 
mő, amely alkalmas a hulladék átrakásra is. Elmondja a polgármester, hogy esetleg hosszabb 
távon, ha változnak a szabályok, és ugyanaz üzemelteti a komposztálót, mert erre is van 
érdeklıdés részükrıl, mint meglévı komposztálót bevennék a rendszerbe, tudják, hogy 
Dévaványa ezért jelenleg kapja a vagyonkezelési díjat, hogy a hitelt tudják belıle törleszteni. 
Ezért beépítették, abban az esetben, ha a rendszerbe beillesztıdik és az Organoferm Kft-vel 
meg tudnak egyezni, hogy átveszik az üzemeltetıt, akkor a bérleti díjat át kell majd 
vállalniuk. Ezt is beépítették a dokumentumba.  
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Amikor részletesen tárgyaltak a társulás elnökével, munkaszervezet vezetıjével, a tervezıvel, 
a Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı és Novák Imre alpolgármesterrel vettek részt a 
tárgyaláson és próbálták végiggondolni. Úgy véli a polgármester, hogy ez a javaslat nem 
érdekeik ellen való.  
Ezen témában kéri a polgármester a véleményeket a képviselık részérıl. Annyit még elmond, 
hogy korábban nyilatkoztak arról, hogy önkormányzati önerıt biztosítanak, viszont a jelenlegi 
tervezeti formában azt szeretné elérni a társulás, hogy minél nagyobb legyen az állami 
támogatás, ha lehet 100 %-os vagy legalább 95 %-os, és a maradék forrást az, aki majd az 
üzemeltetést vállalja, az biztosítja. Elmondja, akár egy önkormányzati közös vállalkozás is 
lehet, amely az önerıre esetleg MFB hitelt vehet fel.  
Felvetıdött, hogy Dévaványának van egy partnere, a gyomaendrıdi hulladéklerakó, oda 
tudják szállítani a hulladékot, viszont Alpolgármester Úr kielemezte ezt a részét, mi várható 
egy olyan hulladék lerakónál, amelyik nem tud hulladékkezelı mővet üzemeltetni, márpedig 
az 300 - 400 ezer lakos egyenértékre valósítható meg rentábilisan.  
Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a dévaványai önkormányzat bevásárolta magát 
a GYOMAKÖZSZOLG Kft-be, és jelenleg folyamatosan átalakulóban van az egész 
országban a hulladékgazdálkodás rendszere. Új hulladékgazdálkodásról szóló törvény került 
elfogadásra, amely alapjaiban nem nagy változást jelent, úgy gondolja a végrehajtási 
utasítások lehetnek fontosabbak és hozhatnak változást. Tényszerő, hogy többször tárgyaltak 
Gyomaendrıd vonatkozásában a GYOMAKÖZSZOLG Kft. vezetıjével a további 
elképzelésekrıl. Az elképzelésük az, hogy megelégednének, ha a most kialakuló járási 
településeken végeznék a közszolgáltatást és 49 % tulajdonnal egy céget, társaságot 
próbálnának bevonni. Ezen gondolkodnak, és napi szinten teszik a tevékenységüket. 
Amennyiben a DAREH központi rendszerét sikerül kialakítani, el fognak sorvadni a 
megyében jelenlévı közszolgáltatók, mert egyszerően nem tudnak árban és a feladatellátásban 
gyakorlatilag rentábilisan megmaradni. Ezt tudják a jelenlegi közszolgáltatók is. 
Röviden ennyit kívánt elmondani az alpolgármester. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy átmenetileg elınyös helyzetben vannak a 
Gyomaendrıddel való együttmőködés tekintetében, de ha ez a rendszer megvalósul, ez lesz az 
olcsóbb szolgáltató, mivel jóval nagyobb területet ellát, több hulladék mennyiség áramlik oda, 
és a hulladék nem lerakásra kerül, hanem nagyobb részt felhasználásra, feldolgozásra. Ezt 
viszont a másik hulladéklerakónál, amely viszonylag kis területrıl győjti be a hulladékot, nem 
igazán lehet megoldani. Szelektív válogatás lehet és szelektíven külön győjtés, de azt, hogy a 
hulladéklerakóra kerülıbıl egy ilyen biológiai-mechanikai feldolgozó mővel 
újrahasznosítható terméket készítsenek, esetleg biogáz üzemet telepítsenek rá, vagy olyan 
hulladékot, ami termikusan hasznosítható, egy erımőbe elégessék, arra olyan beruházás 
szükséges, ami soha nem térülne meg. Ezért Gyomaendrıd is próbálkozik és szentesieket, 
csongrádiakat akarják bevonni, de a szentesiek már benne vannak a DAREH rendszerben. 
Gyomaendrıd és lerakó térsége nem tudja majd bıvíteni a hulladék mennyiséget, és emiatt 
Dévaványa érdekében áll a DAREH települési szilárdhulladék-kezelési rendszer fejlesztése 
döntés-elıkészítı dokumentum elfogadása, különösen hogy bevállalták Dévaványán a 
fejlesztést, hiszen ezzel önerı nélkül vagy minimális önerıvel megvalósul a hulladékudvar.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a döntés-elıkészítı dokumentum 36. oldalán a 
komposztáló telepek tervezett helyszínei között Szeghalom és Vésztı megjelölésre került, 
mely szerint megépítendı a létesítmény. Mindkét településen 1.500-3.000 tonna/év kapacitású 
létesítményt terveznek. Úgy véli a képviselı, hogy nem kellene bıvíteni a komposztáló 
telepek számát, a dévaványai komposztáló telep el tudná látni a feladatot, ha a két településen 
nem épülnek meg a komposztáló telepek. Úgy véli, nincs olyan sok pénz arra, hogy mindkét 
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településen épüljön komposztáló telep, hiszen tudják, hogy Dévaványán sincs kihasználva a 
komposztáló telep kapacitása. Javasolja, hogy jelezzék az illetékesek felé, hogy Szeghalmon 
és Vésztın nem szükséges komposztáló telep létesítése, hiszen Dévaványán sincs kihasználva 
a kapacitás. Dévaványán 8.000 to/év a komposztáló kapacitása, véleménye szerint ennél 
többet is el tudnának érni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, eddig is volt a kapacitása a komposztálónak, és mégsem 
hozták a környezı települések a komposztálható hulladékot Dévaványára, aminek oka a 
szállítási költség nagysága lehet. Azért került be a programba, hogy Szeghalomra és Vésztıre 
is a környezı települések szállítanák be a hulladékot.  
A dévaványai komposztáló telep a gyomaendrıdi és azon térséget érintené, ahol még nincs 
komposztáló telep, valamint Ecsegfalva és Dévaványa települést.  
Megjegyezhetik Kiss Károly képviselı felvetését és kérhetik Vésztın és Szeghalmon a 
komposztáló telep létesítésének átgondolását, viszont ebben nem dönthetnek, mert 
Dévaványát nem érinti, a két érintett településeknek kell kimondania. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése Gyuricza Máté mőszaki ügyintézıhöz, hogy Gyomaendrıdön állati hulla 
lerakó mőködik-e? 
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – a felmerült kérdésre válaszolva elmondja, hogy 
Gyomaendrıdön begyőjtés van és elszállítják az állati hullákat. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye szerint, ha már hulladékudvart építenek, a környezı települések 
Dévaványára szállíthatnák a hulladékot. A szolgáltatást ugyanaz végezhetné, mint a zöld 
hulladék vagy szemétszállítást. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, volt már ilyen elképzelés, de olyan jelentıs költségbe 
kerül, ezért a megvalósítását nem támogatták. Erre a jelenlegi pályázatban nincs lehetıség. 
Amennyiben lesz ilyen pályázati kiírás, lehet közösen pályázni.  
Röviden szól a polgármester az Organoferm Kft. terveirıl. Az Organoferm Kft. a 
beszámolójában leírta, és a képviselı-testületi ülésen részt fog venni és el fogja mondani, 
hogy ATEV mellékterméket akar fogadni komposztálásra, azzal akarja gazdaságosabbá tenni 
a tevékenységét. Véleménye szerint megvalósulhatna a bizottsági tag által felvetett fejlesztés, 
de ki kellene egészíteni olyan mővel, amely az állati hullák komposztálás elıkészítését is meg 
tudná valósítani, így nem kellene el sem szállítani. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye szerint az állati hullák elhelyezésében az önkormányzatnak 
mindenképp lépnie kell.  
Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja – elmondja, 
hogy a döntés-elıkészítı dokumentumban szóba került a hulladékudvar megépítése. 
Elmondja, hogy az általános iskolában évek óta foglalkoznak a környezettudatos neveléssel, 
oktatással, de a dokumentum úgy írja, mintha nem foglalkoznának ezzel a témával az 
iskolában.  
A dokumentum tartalmazza, hogy a hulladéknak mindössze 6 %-a kerül szelektíven 
begyőjtésre, amely nagyon kevés a bizottsági tag véleménye szerint. A nyugati országokban 
ez fordítva mőködik, szinte mindent külön győjt a lakosság és szelektíven.  
Nem tudja mikorra fog megépülni a hulladékudvar, és milyen típusú hulladék befogadására 
lesz alkalmas. Felvetése, amíg nem épül meg a hulladékudvar, győjtıszigetek kerüljenek 
létesítésre, mint korábban volt erre példa a településen. Felszámolásra kerültek ezek a 
győjtıszigetek, de véleménye szerint vissza kellene hozni. Példaként említik most is és szó 
esik a győjtıszigetekrıl nemcsak település szinten, hanem országos szinten is, véleménye 
szerint hatékonyabban lehetne hatni a szelektív győjtés tekintetében a lakosokra, ha a 
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konténerek ki vannak helyezve. Amennyiben lesznek hulladékgyőjtı szigetek és megvalósul a 
hulladékudvar, a kettı tudna párhuzamosan mőködni, akkor a hulladékudvar hatékonysága 
még nagyobb lenne.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy volt már rá példa, létesítettek győjtıszigeteket, de a lakosok 
hozzáállását kellene megváltoztatni. 
Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja – elmondja, 
hogy az általános iskolában ezért is foglalkoznak a szelektív hulladékgyőjtéssel, és példaként 
említi a tanulóknak a korábbi idıket, amikor a győjtıszigetek elhelyezésre kerültek a 
településen is. Sajnos a győjtıszigetek környezetében különösen hétvégén, sokszor 
tapasztalták, hogy a fiatalok a konténerekbıl kiszórták a szemetet. Két hibát talált a 
győjtıszigetek kapcsán, a győjtıedények nem voltak zárhatóak és a konténerek nem voltak 
rögzítve, így azokat el tudták tolni a fiatalok az árkokba. Felvetése továbbá, hogy ha megépül 
a hulladékudvar, mi arra a garancia, hogy a győjtıedényekbıl a szemetet nem egy 
szállítójármőbe ömlesztve fogják elvinni, mint korábban is volt erre példa. Véleménye szerint 
létre kell hozni a győjtıszigeteket amíg a hulladékudvar nem épül meg, így a lakosságot lehet 
ösztönözni a szelektív győjtésre, de a konténerek már rögzítve legyenek. Személyesen is 
tapasztalta, hogy a konténerekbe olyan hulladék is bekerült, amelyek nem a szelektív 
győjtıedényekbe valók voltak, illetve sokszor a konténerek mellé ömlesztették a szemetet, 
amely a rágcsálókat vonzotta. Mindezek ellenére támogatná, ha újra megvalósulnának a 
szelektív hulladékgyőjtı szigetek, ha rögzítésre kerülnének és zárhatóak lennének a 
konténerek, és rendszeresen ürítenék. A bizottsági tag kevésnek tartja, hogy a hulladéknak 
mindössze 6 %-a kerül szelektíven begyőjtésre. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy sajnos csak Dévaványán nem mőködött a szelektív 
hulladékgyőjtésnek ez a formája. Nemcsak a fiatalok viselkedésében volt a gond, hanem a 
felnıttek hozzáállásában is, mindenféle háztartási hulladékot elhelyeztek a szelektív győjtı 
konténerekbe. 
Novák Imre alpolgármester – megérti a bizottsági tag felvetését, de Dévaványa azon kevés 
települések egyike, ahol majdnem az összes hulladékfajtának a begyőjtésére lehetıség van, és 
a háztól történı elszállítás rendelkezésre áll. A lakosnak csak ki kell helyeznie a kapuja elé a 
kommunális és szelektíven győjtött hulladékot. Elmondja, hogy a veszélyes hulladék, 
elektronikai hulladék és zöldhulladék elszállítása is mőködik a településen, a lakosnak csak az 
ingatlan elé ki kell helyeznie a hulladékot. Az viszont tapasztalat a szelektív 
hulladékgyőjtésben, aki az ingatlan elé teszi ki a zsákot, belsı kényszerbıl már elkezd 
szelektíven győjteni, és tapasztalják, hogy nincs benne kommunális hulladék, vagy csak kevés 
mennyiség, ellentétben korábban a közösségi hulladékgyőjtı konténerek esetén. Nyilván a 
győjtısziget látványosabb és környezettudatosabb lehetne, ha betöltené a funkcióját, de ma 
már a lakosnak semmi más nem kell tennie, mint az ingatlana elé kitenni a zsákot. Nem 
minden településnek adatott meg ez a lehetıség. Az elektronikai hulladékgyőjtés esetén 
házhoz is mennek, például ha hőtıládát kell elszállítani, a lakosnak csak telefonálnia kell és 
érte mennek.  
Elmondja az alpolgármester, hogy veszélyes hulladék begyőjtésére ezen a héten van 
lehetıség, eddig Dévaványán erre nem volt példa. Eddig sajnos még kevés mennyiség győlt 
össze, nem éri el a 100 kg-ot sem.  
Pap Tibor polgármester – ezt a helyzetet úgy akarja kezelni a DAREH tervezet, hogy további 
240 literes edényzetet biztosítanak a lakosoknak a szelektív győjtésre. A papírt, üveget, 
mőanyagot ebbe az edényzetbe lehet majd győjteni, és a mőben sokkal egyszerőbben 
szétválogatható, mintha benne lenne a lebomló, a zöld hulladék és a háztartási kommunális 
hulladék is. Így próbálják ezt a helyzetet kezelni, ez egy hosszabb távú terv, 2015-ben indulna 
be, amennyiben ez a program 2014. december 31-ig megvalósul.  
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A jelenlegi közszolgáltatóval lehet egyeztetni a hulladékgyőjtı szigetek vonatkozásában, mert 
a győjtıpontok helyei megvannak. Ez a program meg fogja oldani a késıbbiekben a helyzetet, 
minden lakásnál elhelyezésre kerül szelektív hulladékgyőjtı edényzet. Ennél jobb megoldás 
nem lehet. 
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy a projekt négy éve kezdıdött el, és már 
többször került átdolgozásra. Az elsı alternatívában a szemlélet az volt, hogy a közterületeken 
konténerek kerüljenek kihelyezésre, de a gyakorlat mást bizonyított. A kisvárosban ez a 
megoldás nem mőködött, sokkal célszerőbb a háznál győjtés, ezért vezették be Dévaványán 
is. Elmondja a mőszaki ügyintézı, hogy meg lehet tekinteni a lakosoknál kihelyezett 
zsákokat, személy szerint több alkalommal megnézte a Bio-Sales telephelyén, jó minıségben 
érkezik a telephelyre a szelektív hulladék és jól tudnak vele dolgozni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy jelezhetik a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás felé, hogy 
vizsgálják felül, a szeghalmi és vésztıi komposztáló telepre szükség van-e, mert a dévaványai 
telep ezt a kapacitást a két településnek és a környezı településeknek tudná biztosítani. 
Elmondja, hogy ez többször került jelzésre, és a két telepre gépeket nem is vásárolnának, a 
békéscsabai központi géppark gépei végeznék el a munkát, és csak a tér kialakítása valósulna 
meg, épületet nem létesítenének. Dévaványán az eszközök, gépek is biztosítottak. 
Kéri a polgármester, hogy döntsenek a koncepció elfogadásáról is, amely a Dévaványán 
hulladékudvar létesítésével kiegészítésre került.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – a bizottság javaslata, hogy jelezzék a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás elnöksége felé, 
hogy a mőködı dévaványai komposztáló telep kapacitásának kihasználatlansága miatt nem 
tartják célszerőnek Szeghalomra és Vésztıre komposztáló telep kialakítását.  
A bizottság továbbá javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” címő 
KEOP-1.1.1/2F/09-11 döntés-elıkészítı dokumentumát fogadja el. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy jelezzék a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás elnöksége felé, hogy a mőködı 
dévaványai komposztáló telep kapacitásának kihasználatlansága miatt nem tartják célszerőnek 
Szeghalomra és Vésztıre komposztáló telep kialakítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 290/2012.(X.11.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jelezzék a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás elnöksége felé, hogy a mőködı dévaványai komposztáló 
telep kapacitásának kihasználatlansága miatt nem tartja célszerőnek Szeghalomra és 
Vésztıre komposztáló telepet kialakítani. 
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
elnökségét a testület döntésérıl tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése 
a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás területén” címő KEOP-1.1.1/2F/09-11 döntés-elıkészítı 
dokumentumát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 291/2012.(X.11.) Kt.hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás területén” címő KEOP-1.1.1/2F/09-11 Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
döntés-elıkészítı dokumentumát. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
elnökségét a testület döntésérıl tájékoztassa. 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
 
(A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás területén” címő KEOP-1.1.1/2F/09-11 döntés-elıkészítı 
dokumentuma a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a lakások 
és helyiségek bérletérıl szóló önkormányzati rendelet módosításáról döntéshozatal. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testület a lakások és 
helyiségek bérletérıl szóló önkormányzati rendeletét 2011. március 31-én megtartott ülésén 
alkotta meg.  
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Az irodavezetı elkészítette a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) számú 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.  
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat a Gazdasági Minisztérium által a Széchenyi 
Terv Lakásprogramja keretében meghirdetett „Szociális elhelyezést biztosító bérlakások 
kialakítása” címő pályázaton nyert támogatást és megvalósította beruházását, melynek 
keretében 2003. évben 8 db szociális bérlakást vehettek birtokba a szociálisan rászorulók. Az 
elmúlt évek alatt az önkormányzati rendeletben a Ladányi Mihály utcai önkormányzati 
bérlakás igénylése esetén a jogosultsági értékhatár nem változott, a hatékonyabb mőködtetés 
érdekében szükséges a szabályozás módosítása.  
A jelenlegi szabályozás értelmében a szociális elhelyezést biztosító bérlakások építésére 
benyújtott pályázaton nyert támogatásból megépített Ladányi Mihály utcai önkormányzati 
bérlakás igénylése esetén, családjában  - a vele együtt költözı családtagokat számítva - az egy 
fıre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, gyermekét egyedül nevelı szülı esetében a 200 %-át, de az egy fıre 
jutó jövedelemnek el kell érnie a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át. 
A módosítás értelmében a szociális elhelyezést biztosító bérlakások építésére benyújtott 
pályázaton nyert támogatásból megépített Ladányi Mihály utcai önkormányzati bérlakás 
igénylése esetén, családjában  - a vele együtt költözı családtagokat számítva - az egy fıre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 
%-át, gyermekét egyedül nevelı szülı esetében a 220 %-át, de az egy fıre jutó jövedelemnek 
el kell érnie a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át 
A rendelet fenti módosításával egyidejőleg szükséges módosítani az 5. mellékletet, mely az 
egy fıre jutó jövedelem meghatározása mellett az adható pontértékeket tartalmazza.  
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti hatása, egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása: 
A rendelet társadalmi, gazdasági hatása, hogy elfogadása esetén kizárólag azon háztartások 
számára lesz lehetıség önkormányzati bérlakásban maradni, akik lakhatásuk biztosítása 
érdekében készek és képesek is saját erıt mozgósítani. Ezzel a bérlakáshoz jutás társadalmi 
legitimációja is erısödhet. A rendeletnek számottevı költségvetési hatása nincs. A rendelet 
elfogadásának környezeti hatása, egészségi következménye nincs.  
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A javaslatok elfogadása nyomán egy fenntarthatóbb, rugalmasabb 
lakásgazdálkodási rendszer jöhet létre. 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az új 
szabályok alkalmazásához nem szükségesek újabb munkaszervezési és pénzügyi 
intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 
Az irodavezetı indoklásként elmondja az 1. §-hoz, hogy a Ladányi Mihály utcai 
önkormányzati bérlakás igénylése esetén a jogosultság feltételei esetében módosításra kerül a 
jogosultsági értékhatár, azaz a többszemélyes háztartások esetén az egy fıre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 170 %-át (48.750,- Ft), míg 
ugyanez az értékhatár gyermekét egyedül nevelı esetén 220 % (62.700,- Ft), illetve az egy 
fıre jutó jövedelemnek el kell érnie a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 
%-át.  
A 2. §-hoz elmondja, hogy a rendelet módosításával egyidejőleg módosításra kerül az 5. 
melléklet, mely tartalmazza az egy fıre jutó jövedelem meghatározása mellett az adható 
pontértékeket.  
Az irodavezetı röviden ennyiben kívánta megindokolni a rendelet módosításának 
szükségességét.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat. 
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A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság véleményét.  
Kiss Károly Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelettervezetet ülésén részletesen megtárgyalta, amellyel kapcsolatban vita 
alakult ki. A vita lezárását követıen a bizottság úgy döntött, hogy a rendelet megalkotását 
javasolja a testült felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottság 
javaslatát.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

27/2012.(X.11.) önkormányzati rendeletét 
a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Rendırırs részére informatikai eszközök átadásáról döntéshozatal. 
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a májusi Képviselı-
testületi ülésen Dévaványa Város közbiztonságának helyzetérıl szóló tájékoztató került 
megtárgyalásra, ahol elhangzott az is, hogy célszerő lenne a rendırség informatikai 
eszközeinek fejlesztése. Elhangzott az is, hogy az önkormányzat sem bıvelkedik szabad 
forrásban, így a Dévaványai Felemelkedéséért Alapítványon keresztül adomány formában a 
segítségnyújtás elképzelhetı. Az alapítványnak a felajánlás megtörtént az eszközök az 
elıterjesztésben felsorolásra kerültek, amely eszközöket térítésmentesen továbbadnak a 
rendırırs számára. 
A felsorolt eszközöket az önkormányzat nyilvántartásba vette és a közbiztonság javítása 
érdekében térítésmentesen átadja a Dévaványai Rendırırs részére.  
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Az önkormányzat a számviteli nyilvántartásban az alapítványtól való átvételt átvezette, a 
kivezetést a Képviselı-testület döntése alapján teszi meg.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 
ülésén elhangzott javaslatot.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért az eszközök átadásával a rendırırs részére.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért  azzal, hogy a közbiztonság javítása érdekében a Dévaványai Rendırırs részére 
a határozati javaslatban felsorolt számítástechnikai eszközöket átadás-átvételi jegyzıkönyv 
alapján térítésmentesen átadják 2012. október 12-ei határnappal kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 
292/2012.(X.11.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy közbiztonság javítása 
érdekében a Dévaványai Rendırırs részére az alábbiakban felsorolt számítástechnikai 
eszközöket átadás-átvételi jegyzıkönyv alapján térítésmentesen átadja 2012. október 12-ei 
határnappal: 

- 1 db új Asus X54C notebook, sorozatszám: C3N0AS608197133, gyári szám: 
PIN90N9TY228R17216053HY bruttó értéke 100.000,- Ft, 

- 1 db használt Asus X54C notebook, sorozatszám: C3N0AS470526128, gyári szám: 
90N9TY228R17216053HY piaci értéke 100.000,- Ft, 

- 1 db használt asztali számítógép, 1 db használt Neovo F-17 típusú 
CAF17COB30701224 LCD sorozatszámú monitor, piaci értéke 70.000,- Ft. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a számítástechnikai eszközök átadásról szóló 
jegyzıkönyv aláírásával.  

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a BURSA 
HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történı 
csatlakozásról döntéshozatal.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzető, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsıfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének 
érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is 
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mobilizál. A Bursa Hungarica többszintő támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsıoktatási intézményi támogatás. A 
Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsıoktatási intézmények 
költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsıoktatási intézmények 
folyósítanak. 
Az irodavezetı ismerteti a Bursa Hungarica „A”, valamint a „B” típusú ösztöndíj pályázati 
feltételeit, amely az elıterjesztésben részletesen le van írva.  
Az irodavezetı szól a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendjének változásáról, a 
rendszerhez való csatlakozás módjáról, amely az elıterjesztésben szintén részletesen le van 
írva.  
Elmondja, hogy a Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2012. október 26.  
Elmondja, hogy a testület elé lett terjesztve a 2013. évi pályázatokra vonatkozó Bírálati 
Szabályzat is.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság a pályázati kiírás tervezetet és a Bírálati Szabályzatot áttekintette és javasolja, hogy 
csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2013. évi fordulójához. Személyenként a tanulmányi hónapokra változatlanul 15 fı részére, 
6.000,- Ft kerüljön biztosításra, ami összesen 900.000,- Ft biztosítását jelenti az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében. 
A bizottság a bírálati szabályzat elfogadását is javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
Megadja a szót Kanó József részére. 
Kanó József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság egyetért a pályázat kiírásával az elmúlt évekhez hasonlóan, valamint a 
Bírálati Szabályzatot elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó 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 egyetért a pályázat kiírásával az elmúlt évekhez 
hasonlóan, valamint a Bírálati Szabályzatot elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi a jelenlévı testületi tagokat, hogy van-e kérdésük az elhangzott pályázati 
kiírással kapcsolatban? 
Mivel kérdés nem hangzott el szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a pályázati kiírással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 293/2012.(X.11.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozni kíván a BURSA 
HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójához. 
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A képviselı-testület a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és fıiskolai 
hallgatók, felsıoktatási intézménybe jelentkezı fiatalok támogatása érdekében 
elkülönített alapot hoz létre a szociális keret terhére. 
 
A képviselı-testület a 2013. évben 15 fı részére, 10 hónapig, havi 6.000,- Ft 
összegben biztosít támogatást. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Emberi Erıforrások 
Minisztériummával együttmőködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási hallgatók számára a 
2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsı félévére vonatkozóan az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
Dévaványa Város Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériummával 
együttmőködve  ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Gyányi Irén szociális ügyintézı 
Határidı:  A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjrendszer Általános 

Szerzıdési Feltétele szerint. 
Mellékletek: 1. számú melléklet „A” típusú pályázati kiírás 

2. számú melléklet „B” típusú pályázati kiírás 
 

(Az 1. számú melléklet „A” típusú pályázati kiírás és a 2. számú melléket „B” típusú pályázati 
kiírás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási 
rendjének és megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzatot kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 294/2012.(X.11.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és 
megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzatot – a 2013. évi 
pályázatokra vonatkozóan – jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Gyányi Irén szociális ügyintézı  
Határidı:  értelem szerint 
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(A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és 
megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére, hogy ismertesse az elsı 
bejelentést. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy folyamatosan egyeztetnek a Békés Megyei 
Kormányhivatallal a tárgyban, hogy 2013. január 1-jétıl állnak fel a járási hivatalok. 
Dévaványán a járási kormányhivatalnak kirendeltsége fog mőködni, a települési 
önkormányzat egyeztetést folytat, illetve folytatott a megyei kormányhivatallal a járási 
kormányhivatal kialakításához szükséges személyi állomány, épület, illetve technikai 
eszközök átadására vonatkozóan.  
A megyei kormányhivatal az önkormányzat részére megküldte azt a megállapodást, amely 
rögzíti az átadás feltételeit, illetve az átadandó személyekre, eszközökre, valamint 
helyiségekre vonatkozó adatokat.  
A jegyzı elmondja, hogy a megállapodás sémáját a járási hivatalok kialakításáról szóló 
jogszabály 1. számú melléklete tartalmazza.  
A jegyzı elmondja, hogy a megállapodás Dévaványára vonatkozó sajátosságait a mellékletek 
tartalmazzák.  
A jegyzı röviden szól arról, hogy mit tartalmaznak a mellékletek.  
Elmondja ahhoz, hogy a megállapodás a kormánymegbízott és a település polgármestere által 
aláírásra kerüljön szükséges az, hogy a képviselı-testület a megállapodást jóváhagyja. 
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzınek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a kapcsolattartó eddig is a jegyzı volt, véleménye, hogy ezt követıen is a 
jegyzı legyen. 
A polgármester megadja szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság egyetért a megállapodás aláírásával. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó 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 szintén egyetért a megállapodás aláírásával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a megállapodás aláírásával, hogy a mellékletben szereplı, személyeket, 
eszközöket, helyiségeket a járási hivatal részére átadják annak érdekében, hogy a dévaványai 
kirendeltség mőködni tudjon kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
 295/2012.(X.11.) Kt.hat. 
 
 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a járási hivatal kialakítására 

vonatkozó megállapodás tartalmával egyetért és elfogadja a megállapodás 
mellékletében szereplı személyi állomány, épület, valamint technikai eszközök 
átadására vonatkozó feltételeket. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást a Békés 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjával kösse meg.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2012. október 31.  

 
(A megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé, megadja a szót részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az Önkormányzat 2011. október 21-én 
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 
76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásra „Településfejlesztési 
akciók a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén” elnevezéső célterületére 
„Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” címmel, melyet a 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2012.06.14-én érkezett kiértesítıje szerint 
támogatásra érdemesnek nyilvánított.  
Az eredeti tervek szerint a maximum igényelhetı 1.000.000,- Ft összegbe mintegy 91,3 m2 
kiterjedéső sétány kialakítása valósulhatott volna meg, azonban a helyszíni bejárást követıen 
további pótmunkák elvégzésének szükségszerősége merült fel, melyet a mellékelt 
helyszínrajzon piros színnel jelöltek.  
(A helyszínrajz a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Az elvégzendı pótmunkák egyik legmeghatározóbb része a sétány déli oldalának 
szükségszerő bıvítése, mert a pályázat szerint megépülı új térkı burkolat és a házak fala 
között húzódó mintegy 80 cm-es sávban a régi rossz állapotú járda maradna, ami nem csak a 
sétány esztétikai kinézetét, de használhatóságát is csökkentené. Szintén fontos lenne a 
sétánynak a Köleshalmi utca aszfaltburkolatáig való meghosszabbítása és a sarkon lévı 
víznyelı környezetének kialakítása. Továbbá a megépülı sétány szintje mőszaki okokból 
indokoltabban magasabban lesz, mint a jelenleg elbontásra váró járda, ezért szükséges lenne 
annak az üzletek bejáratáig való szélesítése beton járdával.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a Képviselı-testület 2012. augusztus 1-én megtartott ülésén a 
217/2012.(VIII.1.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a pályázat kiviteli munkálatainak 
elvégzésére vonatkozóan a beérkezett árajánlatok közül a BORGULA-ÉP Kft. (5650 
Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) nettó 792.991,- Ft+ÁFA összegő ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek, melyhez tartozó önerı összeg 214.108,- Ft. Megkeresésükre az említett cég a 
pótmunkák elvégzését további 410.882,- Ft+ÁFA összegért vállalná. A mőszaki iroda 
kérvénnyel fordul a támogató felé, hogy a megnyert támogatás fennmaradó összegét is fel 
lehessen használni a pótmunkák elvégzésére, csökkentve ez által az önkormányzat által adott 
saját forrás mértékét, azonban ha kérvényük elutasításra kerül, úgy a pótmunkák teljes 
összege a saját erıt növeli, amely összesen így 735.928,- Ft lenne.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
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A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság javasolja, hogy a pótmunkákat rendeljék meg, a munkálatok 
elvégzéséhez szükséges önerıt az önkormányzat 2012. évi költségvetésnek fejlesztési 
céltartaléka terhére biztosítsák.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a pótmunkákat rendeljék meg a BORGULA-
ÉP Kft-tıl, valamint a szükséges önerıt az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 
biztosítsák kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 296/2012.(X.11.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 76/2011.(VII.29.) VM 
rendelet alapján benyújtott „Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány 
kialakításával” címő pályázatához kapcsolódó építés pótmunkáit a BORGULA-ÉP 
Kft. (5650 Mezıberény, Jeszenszky u. 20.) által nyújtott árajánlatnak megfelelıen 
410.882,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 521.820,- Ft összegért megrendeli, és a támogató 
válaszától függıen az önerıt – mely maximum 735.928,- Ft – az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének fejlesztési céltartalék elıirányzata terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával.  
  
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2013. március 13. - A pályázat lebonyolítására - 

 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentést.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat 
Jegyzıje, mint I. fokú Építésügyi Hatóság 2012.06.26-án szakhatósági hozzájárulását adta a 
Dévaványa külterületén „Füzesgyarmat-Szeghalom gázellátás nagyközép-nyomású gázelosztó 
vezeték építési munkái” megnevezéső építési munkáihoz. 
A munkálatok érintik (keresztezik) az önkormányzat tulajdonát képezı, Dévaványa külterület 
0890 helyrajzi számú, árok mővelési ágú területet, s ezért a bányászatról szóló többször 
módosított  1993. évi XLVIII tv. 38/A. § (5) bekezdés a) pontja alapján a Tulajdonos és 
Építtetı között a tárgyi szolgalmi jog bejegyzéséhez megállapodás megkötése szükséges. Az 
Építtetı elkészíttette a megállapodás tervezetét, melyet benyújtott az Önkormányzat részére. 
A vezeték létesítése a mővelési ágat nem változtatja meg, az árok vízelvezetési funkcióját 
nem gátolja (alatta kerül átvezetésre), fát és bokrot nem érint, a szükséges biztonsági övezet a 
nyomvonaltól mindösszesen 1-1 méter. 
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani. 
(A megállapodás tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság javasolja, hogy járuljanak hozzá a szolgalmi jog létesítéséhez. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint járuljanak hozzá a szolgalmi jog 
létesítéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 297/2012.(X.11.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy feltétel nélkül 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. (székhely: 9027 Gyır, 
Puskás Tivadar u. 37.), mint a gázelosztó vezeték építtetıje javára az önkormányzat 
tulajdonát képezı Dévaványa 0890 helyrajzi számú, árok mővelési ágú ingatlanon a 
12-006/2012. munkaszámú létesítési és kiviteli terv szerint megvalósítandó 
Füzesgyarmatot és Szeghalmot ellátó nagynyomású DN250 8 bar-os gázelosztó 
vezeték létesítéséhez szükséges, a vezeték nyomvonalától mért 1-1 méter biztonsági 
övezető szolgalmi jogot alapítsanak.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a szolgalmi jog alapítására vonatkozó 
Megállapodás aláírásával. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Lengyel László mőszaki ügyintézı 
Határidı:  értelem szerint 

 

 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselı-testület a 279/2012.(IX.27.) Kt.  
határozatában döntött arról, hogy a Dévaványa város központjában - az 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 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 ajánlatok bekérése mellett 
döntött a testület. 
A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatában foglaltak szerint az 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó beszerzések esetén az 
ajánlatkérı Önkormányzat nevében a Polgármester jár el. 
Elmondja, hogy ez esetben a beszerzés nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot, ezért a 
szabályzatban foglaltak értelmében a polgármester az ajánlatokat bekérte, amelyek értékelését 
elvégezte.  
Az elmondottak miatt a polgármester javasolja a 279/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
visszavonását. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a 279/2012.(IX.27.) Kt. határozat visszavonásával kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 298/2012.(X.11.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
279/2012.(IX.27.) Kt. határozatát visszavonja, amely Dévaványa város központjában 
parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos ajánlatkérés. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal   

 

 

Pap Tibor polgármester – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a város központjában parkolók 
kialakításával kapcsolatos munkálatokra a legkedvezıbb ajánlatot Furka László egyéni 
vállalkozó (5510 Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16. sz.) nyújtotta be, a következık szerint: 
Ajánlati nettó ár: 760.655,- Ft      (bruttó ár: 966.032,- Ft). 
 

 

A polgármester ismételten megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentést. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a tavalyi évben a 8-as, 10-es számú 
szennyvízöblözet kivitelezési munkálatinak utolsó szakaszában tájékoztatást adtak arról, hogy 
a kivitelezéssel érintett, korábban is aszfaltos szerkezető – Könyves K.- Felszabadulás - Béke 
és Mezıtúri utcákban – teljes pályás aszfalt szınyeggel történı úthelyreállítást terveztek, 
amelynek fedezetét egyrészt a szennyvíz kivitelezıje, másrészt pedig a Viziközmő Társulat 
állja.  
A tavaly augusztusában történt versenyeztetés eredményeként a COLAS ÚT Zrt. ajánlata 
bizonyult a legkedvezıbbnek 2012. év májusi megvalósítással prognosztizálva. A májusi 
kivitelezés megkezdését akadályozta, hogy a tavaly szeptember 12-én átadott 
szennyvízhálózat 1 éves utókamerázása még nem történt meg, így kérték a kivitelezıt a 
tényleges aszfaltozási munkavégzés kivitelezésének szeptember hónap végi átütemezésére. A 
kivitelezı szóban erre ígéretet tett, azonban a szeptemberi szerzıdéskötési kérelmüknek a mai 
napig nem tett eleget. Sem telefonon, sem írásban nem utasította el a kivitelezés elvégzését, 
azonban többszöri felszólítás ellenére sem mutat szerzıdéskötési hajlandóságot, sıt a tavaly 
augusztusi árajánlatát átgondolva, a helyszín megtekintését követıen azt úgy módosította, 
hogy azt jelentısen megnövelte.  
Az elmondottak miatt arra döntöttek, hogy újabb ajánlatok bekérésével megpróbálnak olyan 
kivitelezıt keresni, aki a tavaly nyertes COLAS-os árajánlat egységára alapján a munkát még 
e hónapban el tudná végezni.  
A kivitelezési munkálatok elvégzésére három cégtıl kértek árajánlatot. A megadott 
határidıig, azaz 2012. október 10. 1000 óráig mind a három ajánlattevı benyújtotta árajánlat 
az alábbiak szerint: 

1. COLAS ÚT Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság – 4014 Debrecen-Pallag, Pf. 
10. 
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Ajánlati nettó ár: 19.127.000,- Ft bruttó ár: 24.291.290,- Ft 
2. Gold Partner Kft. – 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. VI/59. 

Ajánlati nettó ár: 13.950.000,- Ft bruttó ár: 17.716.500,- Ft 
3. SWIETELSKY Magyarország Kft. – 5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46. 

Ajánlati nettó ár: 14.930.000,- Ft bruttó ár: 18.961.100,- Ft 
A bekért három árajánlatok alapján kijelenthetı, hogy a Gold Partner Kft. (1134 Budapest, 
Kassák Lajos u. 76. VI/59.) 13.950.000,- Ft + Áfa összegő ajánlata mindenben megfelel a 
tavalyi nyertes ajánlatnak. 
A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési 
javaslatot készített, melyet elıterjesztéshez mellékelt az irodavezetı. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
területén a 8., és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulása utáni aszfaltozási 
munkák” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása 
kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 

területén a 8., és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulása utáni aszfaltozási 
munkák”  elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra a COLAS ÚT Zrt. Kelet-
magyarországi Területi Igazgatóság (4014 Debrecen-Pallag, Pf. 10.), a Gold Partner Kft. 
(1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. VI/59.) és a SWIETELSKY Magyarország Kft. 
(5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig 
benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
területén a 8., és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulása utáni aszfaltozási 
munkák” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 9. pontja alapján a Gold Partner Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. 
VI/59.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 17. 716. 500,- Ft bruttó áras 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
területén a 8., és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulása utáni aszfaltozási 
munkák” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés aláírásával.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 299/2012.(X.11.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
területén a 8., és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulása utáni aszfaltozási 
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munkák” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása 
kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 

területén a 8., és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulása utáni aszfaltozási 
munkák”  elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra a COLAS ÚT Zrt. Kelet-
magyarországi Területi Igazgatóság (4014 Debrecen-Pallag, Pf. 10.), a Gold Partner Kft. 
(1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. VI/59.) és a SWIETELSKY Magyarország Kft. 
(5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig 
benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
területén a 8., és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulása utáni aszfaltozási 
munkák” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 9. pontja alapján a Gold Partner Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 76. 
VI/59.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 17. 716. 500,- Ft bruttó áras 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
területén a 8., és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulása utáni aszfaltozási 
munkák” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı  
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés 
megkezdése elıtt? 
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-1/10-12/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-10. 
oldallal bezárólag.  
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1645 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 


