
I-1/6-19/2012. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én 
megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  

Nyuzó Marietta  képviselı 
Földi Imre   képviselı 
Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Kiss Károly   képviselı 

Séllei Zsigmond  képviselı  
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı   

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
    Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
 

Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyzı, Dr. Köles Péter az Organoferm Kft. ügyvezetıje, 
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetıje, Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. vezetıje, Feke 
László mőszaki irodavezetı, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Tóth Julianna a 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Tóth Erika a 
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szakmai koordinátora, Somogyi Erzsébet a Ladányi 
Mihály Könyvtár vezetıje, Kállai Anikó a Strandfürdı szakmai koordinátora, Diósné Ambrus 
Erzsébet óvoda intézményegység vezetı, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre 
Helytörténeti Győjtemény igazgatója, Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság tagja, Mile Lajos az ÁMK pedagógusa. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat.  
 
A polgármester elmondja, Kiss Károly képviselı jelezte, hogy külföldön tartózkodik, ezért a 
mai ülésen nem tud jelen lenni, Séllei Zsigmond képviselı nem jelezte távolmaradásának 
okát.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 7 fı. 
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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 
 
2. Tájékoztató a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezési tevékenységrıl. A 

közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak hatályosulása. 
Elıadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetıje 
 

3. Tájékoztató a Napközi Konyha mőködtetésérıl. A vállalkozásba átadott 
önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 
Elıadó:  Váradi Károly ügyvezetı  
 

4. Az önkormányzat mezıgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi 
és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). 
Elıadó:  Földi Imre programirányító és szervezı 

 
5. A 2013. évre vonatkozó belsı ellenırzési terv elfogadása.  

Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
 

6. Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Program felülvizsgálata. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 

 
7. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerı cím odaítélésérıl.  

Elıadó:  Pap Tibor polgármester 
 

8. Bejelentések  
                     

 
A polgármester elmondja, hogy a 7. napirendi pontot zárt ülés keretében kell megtárgyalni. 
(Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerı cím odaítélésérıl.)  
A polgármester javasolja, hogy az 7. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket 
az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb kérdésekben való döntéshozatal érdekében 
amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
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 napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 305/2012.(X.25.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. október 25-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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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 temetı üzemeltetésérıl és a temetkezési tevékenységrıl. A 

közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak hatályosulása. 
Elıadó:  Dorogi János a Gyulai Pietas Temetkezési és Szolgáltató  Kft.  

ügyvezetıje 
 

3. Tájékoztató a Napközi Konyha mőködtetésérıl. A vállalkozásba átadott 
önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 
Elıadó:  Váradi Károly ügyvezetı  
 

4. Az önkormányzat mezıgazdasági vállalkozási tevékenységének bemutatása (bevételi 
és kiadási nemenként, illetve növényfajtánként). 
Elıadó:  Földi Imre programirányító és szervezı 

 
5. A 2013. évre vonatkozó belsı ellenırzési terv elfogadása.  

Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
 

6. Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Program felülvizsgálata. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 
 

7. Bejelentések  
 

8. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerı cím odaítélésérıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 
 

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 252/2012.(IX.6.) és a 262/2012.(IX.17.)  Kt. határozatok végrehajtásához elmondja, hogy a 
Gyızelem utcában a kivitelezı a mart aszfaltos technológiával az útfelület lezárási 
munkálatokat a jelentés készítése óta elvégezte, az útpadka elkészítése az önkormányzat 
feladata lesz. A Barcéi utcában az úttársulás nem jött létre, így ott az út nem készült el.   
A 254/2012.(IX.6.) és a 255./2012.(IX.6.) Kt. határozatok végrehajtásához le van írva, hogy a 
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási egység vezetıje részére a határozatok 
megküldésre kerültek, - amely a sporttelep öltızı használattal és a mőfüves pálya 
használatával kapcsolatos bérleti díjakat tartalmazza -, amit továbbított az intézmény vezetése 
felé. Válasz ez idáig még nem érkezett az intézmény részérıl, de a használat folyamatosan 
biztosított. A használatot regisztrálják annak érdekében, hogy a késıbbiekben az elszámolás 
pontosan történjen meg.  
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
A polgármester röviden tájékoztatja a jelenlévıket a legutóbbi munkaterv szerinti testületi 
ülés óta történt fontosabb eseményekrıl, amely 2012. szeptember 27-én volt.  
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Azóta két alkalommal került sor rendkívüli ülés megtartására.  
Tájékoztatja a jelenlévıket a két ülésen hozott döntésekrıl. 
2012. október 8. 

1. Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Dévaványán” címő pályázat megvalósítására vonatkozóan FUTIZO Kft-vel megkötött 
építési szerzıdében kivitelezésre biztosított határidı módosításáról döntéshozatal. 
(2012. november 9-ei véghatáridı). 

2. Döntéshozatal díszsírhely adományozása ügyében. 
 
2012. október 11. 

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

2. Lakások és helyiségek bérletérıl szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
döntéshozatal. 

3. Dévaványai Rendırırs részére informatikai eszközök átadásáról döntéshozatal. 
4. BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójához történı csatlakozásról döntéshozatal.  
5. Ladányi Mihály úti bérlakások bérlıkijelölésérıl döntéshozatal. 
6. Bejelentések: 

- Képviselı-testület egyetértett a Megállapodás aláírásával, amely a járási 
hivatalok kialakításához szükséges személyi állomány, épület, valamint 
technikai eszközök átadására vonatkozik. 

- Képviselı-testület döntött arról, 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 úgy döntött, hogy feltétel nélkül hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt., 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.  

- „Dévaványa város területén a 8. és 10. számú szennyvízcsatorna-hálózat 
megvalósulása utáni aszfaltozási munkák” címő tárgyban indított helyi 
beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása. 
Gold Partner Kft. – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 17.716.500,- Ft 
bruttó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

A polgármester ennyiben kívánt szólni a rendkívüli üléseken történtekrıl.  
A polgármester tájékoztatja a jelenlévıket a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl: 

- 2012. szeptember 28-án Budapesten a Belügyminisztériumban a Magyar 
Önkormányzatok Napja alkalmából tartott ünnepségen vett részt a TÖOSZ 
képviseletében, ahol Tállai András államtitkár tartott megemlékezı beszédet. 
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- 2012. október 2-án Füzesgyarmaton a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás tartott 
ülést, ahol a kistérségben ellátott feladatokról volt szó. 

- 2012. október 2-án Orosházán a DAREH elnökségi ülése, taggyőlése volt, ahol a 
rendszerfejlesztési dokumentumai kerültek ismertetésre.  

- 2012. október 16-án a Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Kirendeltsége a 
közfoglalkoztatást ellenırizte a helyszínen. A jegyzıkönyv szerint probléma nem 
merült fel, javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy a fel nem használt rész biztosítását 
kérhetik, amely elızetes egyeztetést követıen elküldésre került.  

- 2012. október 17-én a TÖOSZ-nak volt kibıvített elnökségi ülése, ahol Dr. Zöld-Nagy 
Viktória a KIM helyettes államtitkára elsısorban a Járási Kormányhivatalok 
felállításának jelenlegi állásáról, illetve a tervezett ütemtervrıl tartott tájékoztatást. Az 
ülésen felmerült kérdésekre választ adott.  
Szólt a jelenlegi állapotról, mely szerint a szerzıdések megkötése folyamatban van. A 
megállapodást a kormánymegbízott és a polgármester írja alá, amelyet a képviselı-
testületnek el kell fogadnia, ami már megtörtént.  
Merültek fel kérdések a szociális, illetve az oktatási intézmények mőködésével 
kapcsolatban.  

- 2012. október 18-án Békéscsabán a Jókai Színház Vigadótermében ünnepi megyei 
közgyőlés volt az 1956-os szabadságharc emlékére, itt került átadásra - Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselı-testületének több éves javaslata után - a Dévaványai 
Vox Humána Vegyeskar részére a „Békés Megyéért” kitüntetı díj. 

- 2012. október 26-án, a holnapi napon kerül sor a Körösladányi úti iskola tornaterménél 
a KEOP-os projektzáró rendezvényre.  

A polgármester elmondja, hogy a szeptemberi testületi ülés óta 640.000,- Ft pótelıirányzat 
érkezett az oktatási ágazatban, beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdı 
gyermekek nevelésével és oktatással kapcsolatos feladatok támogatására.  
 
A polgármester elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatót adott ki, hogy 
az eu-s pályázatokhoz szükséges önkormányzati önerı teljes összegét megkérhetik azok a 
települések, akik megkötött és végrehajtás alatt álló, vagy megkezdés elıtt álló projekttel 
rendelkeznek, az EU Önerı Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 
285/2012.(X.9) Korm. rendeletben foglaltak értelmében.  
Kéri a képviselıket, hogy határozatban döntsenek arról, hogy az önerı teljes összegét 
igényeljék meg a projektekhez.  
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 7 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: 
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Határozat: 
 306/2012.(X.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 166/2012.(V.31.), 
217/2012.(VIII.1.), 234/2012.(VIII.1.), 249/2012.(VIII.23.), 251/2012.(IX.6.), 
252/2012.(IX.6.), 253/2012.(IX.6.), 254/2012.(IX.6.), 255/2012.(IX.6.), 
256/2012.(IX.6.), 257/2012.(IX.6.), 258/2012.(IX.6.), 260/2012.(IX.6.), 
263/2012.(IX.17.), 265/2012.(IX.17.), 271/2012.(IX.27.), 272/2012.(IX.27.), 
273/2012.(IX.27.), 275/2012.(IX.27.), 276/2012.(IX.27.), 280/2012.(IX.27.), 
282/2012.(IX.27.), 283/2012.(IX.27.), 284/2012.(IX.27.) 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.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy az EU Önerı Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 
285/2012.(X.9.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az eu-s pályázatokhoz szükséges 
önkormányzati önerı teljes összegét igényeljék meg a megkötött és végrehajtás alatt álló, 
vagy megkezdés elıtt álló projektek vonatkozásában kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 307/2012.(X.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az EU Önerı 
Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012.(X.9.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján az EU-s pályázatokhoz szükséges 
önkormányzati önerı teljes összegét megigényelik a megkötött és végrehajtás alatt 
álló, vagy megkezdés elıtt álló projektek vonatkozásában. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  

 
 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pontra, amely a komposztáló telep 
vagyonkezelésbe adásának és a telep mőködésének tapasztalatairól szóló tájékoztató 
megvitatása.  
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A polgármester köszönti Dr. Köles Pétert az Organoferm Kft. ügyvezetıjét. Megadja a szót 
részére, ha az írásos tájékoztatót szóban kívánja kiegészíteni, akkor azt tegye meg.  
Dr. Köles Péter az Organoferm Kft. ügyvezetıje – köszönti a testületi ülés valamennyi 
résztvevıjét. Örömmel vette, hogy a testület elıtt beszámolhat a telep mőködésérıl.  
Az ügyvezetı elmondja, hogy az Organoferm Kft. tulajdonosi körében és menedzsmentjében 
2012. április 11-én változás történt. Ennek eredményeképpen vált többségi tulajdonossá a 
PROTEINKER Kft., valamint a Kft. vezetését ez idı óta látja el. 
Társaságuk a megállapodásban foglaltak alapján határidıre teljesíti a felhalmozott tartozást.  
Figyelembe kell venni azt, hogy a költségek a továbbiakban érzékelhetı módon már nem 
csökkenthetık.  
A telepen jelenleg 1 fı teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló dolgozik, a telepet 
irányítási költségek nem terhelik. 
Az ügyvezetı elmondja, hogy a dévaványai telephely minden erıfeszítés – és önkormányzati 
együttmőködés – ellenére továbbra sem mőködik önfenntartó módon, 2012. évben is 
veszteséget mutat. 
A telephely által 2012. I-VIII. hónapokban kezelésre átvett állati eredető melléktermékek és 
egyéb hulladékok mennyisége mindösszesen 3.930,09 tonna volt. Az átvett melléktermék és 
hulladékmennyiség a tavalyi év azonos idıszakához viszonyítva több – amely az év elsı 
felében átvételre került nagy mennyiségő trágyának köszönhetı –, viszont továbbra is elmarad 
a telep engedélyezett éves kapacitásától, amely 7.950 tonna/év. Mindez azt jelenti, hogy a 
telephely által realizált árbevétel messze nem fedezi a kiadásokat.  
Az elmondottakból látható, hogy a telephely vállalkozási alapon történı további 
mőködtethetısége az oda beszállított állati melléktermékek, és egyéb hulladékok 
mennyiségétıl függ. Ezt szem elıtt tartva az év hátralévı hónapjaiban is mindent elkövetnek 
annak érdekében, hogy megnyerjék a térségben mőködı hulladék-kibocsátó partnereket a Kft. 
számára. 
Elmondja, hogy a térségben mőködı szennyvíztisztító cégek elzárkóznak attól, hogy a 
szennyvíziszapot a dévaványai telepre szállítsák.  
A tájékoztatóból kitőnik, hogy a telep nem teljes kapacitással mőködik, tehát van lehetıség 
további anyagok befogadására.  
Elmondja, hogy az információkat szívesen fogadják a képviselı, a lakosok részérıl, 
amelyeket a munkájukban segítségükre lehetnek, hiszen ez közös érdekük. 
Szeretnének továbbra is a térségben megmaradni, törekedni arra, hogy a rentabilitás 
meglegyen.  
Ismeretségeik révén próbálnak olyan anyagokat hozni, amellyel próbálják feltölteni a telep 
kapacitását. Az írásos anyagban is szerepel, hogy szeretnének húslisztet behozni a telepre, azt 
kezelni, illetve szennyvíziszapot. Elmondja, hogy vannak olyan telepeik, ahol több a 
komposztálható anyag, amit fel tudnak dolgozni. 
Elmondja, hogy ha változtatás szeretnének, azt jelezni kell a hatóságok felé, amelyekkel újabb 
és újabb költségeik merülnek fel.  
Az ügyvezetı elmondja, hogy a tájékoztató készítése óta megkezdıdött a teleprıl a komposzt 
kiszállítása, a partner jelezte, hogy a jelenlegi mennyiség háromszorosát is hajlandó lenne 
megvásárolni annak ellenére, hogy a szerzıdésben szereplı árat emelték. 
Elmondja, hogy a kötelezıen elıírt vizsgálatokat elvégezték, illetve elvégeztették, a 
normáknak megfeleltek, a felügyelıségektıl szakmai elmarasztalást nem kaptak.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülı kérdésekre szívesen 
választ ad.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Köles Péter ügyvezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a tájékoztatót ülésén megtárgyalta, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé. 
Örömmel veszik, hogy a szerzıdésben vállalt visszafizetési kötelezettségnek a Kft. 
határidıben eleget tesz. 
Az ülésen szó volt arról, hogy kevés a telepre beszállított komposztálható zöldhulladék, 
amelynek növelése érdekében tárgyalnak Gyomaendrıddel és elırelépés is tapasztalható.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a gyomaendrıdi közszolgáltató Dévaványán is közszolgáltató, valamint a 
társaságba a képviselı-testület Felügyelı Bizottsági tagot delegált Kiss Károly képviselı 
személyében. Próbálják elérni azt, hogy Gyomaendrıdrıl a zöldhulladék, illetve a 
komposztálható hulladék a dévaványai telepre kerüljön. Megjegyzi, hogy a jármővek 
Dévaványára üresen jönnek, így a rakodási költségen kívül plusz költség nem jelentkezne.   
A polgármester elmondja, hogy a gyomaendrıdi regionális hulladéklerakódnak 
komposztálótelep létesítési kötelezettsége van, mivel pályázatukban vállalták, tehát fejleszteni 
kívánnak, ha nem teszik meg visszafizetési kötelezettségük keletkezik.  
A polgármester bízik abban, találnak olyan megoldást, hogy a komposztálható anyag 
mennyisége nıni fog.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Örömmel veszik, hogy az együttmőködés jó, a visszafizetési kötelezettséget idıben teljesítik. 
Véleménye szerint a forgalmazást barterben is meg lehetne oldani, a beszállító számára 
készterméket adna a cég. A bizottság elnöke már korábban is javasolta, hogy a térségben 
hirdessék meg, hogy a komposztálható anyagot a dévaványai telepre szállítsák. Megjegyzi, 
hogy ezt a Kft-nek kellene megtenni.  
A bizottság elnöke röviden szól a gyomaendrıdi szennyvíztelepen tett látogatásukról. 
Megjegyzi, hogy komposzt elıállításával is próbálkoztak, holott a szennyvíztisztítás a 
feladatuk.  
Köszöni a figyelmet, bízik a további jó együttmőködésben.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dr. Köles Pétert az Organoferm Kft. ügyvezetıje részére.  
Dr. Köles Péter az Organoferm Kft. ügyvezetıje – köszöni, hogy maximálisan támogatják az 
elképzeléseiket. Bízik benne, hogy az elvárásoknak meg tudnak felelni. Céljuk, hogy profitot 
is tudjanak termelni. Köszöni a felvetett ötleteket, javaslatokat. Mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy jó tudjanak mőködni. Örömmel vette a pozitív visszajelzéseket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Kölets Péter ügyvezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja az Organoferm Kft-nek a komposztáló telep vagyonkezelıjének a 2011. évi 
mőködésérıl szóló tájékoztatót és a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést 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: 
 308/2012.(X.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Organoferm Kft-nek a 
komposztáló telep vagyonkezelıjének a 2011. évi mőködésérıl szóló tájékoztatót és 
a hivatal által készített ehhez kapcsolódó jelentést jóváhagyólag elfogadja.  

 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
A polgármester megköszöni Dr. Köles Péter ügyvezetınek, hogy az ülésre eljött, a felmerülı 
kérdésekre választ adott.  
 
(Az Organoferm Kft. tájékoztatója a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér második napirendi pont megtárgyalására, amely a temetı 
üzemeltetésérıl és a temetkezési tevékenységrıl, a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak 
hatályosulásáról szóló tájékoztató megvitatása.  
A polgármester megadja a szót Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetıje részére. 
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetıje – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
Az ügyvezetı elmondja, hogy a beszámolót elkészítette, amelybıl látható, hogy az 
eredményük negatív képet mutat. 
Az ülés elıtt az egyik képviselı megjegyezte, hogy a negatív eredmény ellenére az ügyvezetı 
nyugodtnak látszik.  
Elmondja, hogy a Kft-nek jelenleg 36 dolgozója van, akiknek a bérük két hónapra biztosított. 
Úgy érzi, hogy nagyobb odafigyeléssel a következı tájékoztatóban jobb eredményrıl tud 
beszámolni. Elmondja, hogy ez az eredmény túlnyomó részben az energia árak emelése miatt 
következett be, valamint a hozzátartozók kevesebbet költenek a temetkezés alkalmával, mint 
korábban, amelynek okait nem kell magyarázni.  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tájékoztatást adott az új temetkezési törvény 
tervezetében foglaltakról, amely elfogadását követıen nagy változások várhatók. Az 
ügyvezetı említést tesz néhány várható változásról.  
Elmondja, hogy több országban alanyi jogon támogatást biztosítanak a közvetlen hozzátartozó 
temetési költségeihez. Szeretnék elérni, hogy Magyarországon is legyen ilyen jellegő 
támogatás. Bízik abban, hogy az Országgyőlés ezt el fogja fogadni. Megjegyzi, hogy ezzel 
automatikusan megszőnnének a közköltséges temetkezések, ami most a gazdasági helyzet 
miatt gyakori.  
Elmondja, hogy a temetıben folyamatos a gaztalanítás, a főnyírás. Az új kiosztási rész végén 
található a szeméttároló, amelynek kezelése problémát okoz. Elmondja, nemcsak 
Dévaványán, hanem országos szinten is problémát jelent a temetıi szemét kezelése. Szól 
arról, hogy a temetıi szemét több fajta anyagból tevıdik össze pl. egy koszorúban 
megtalálható a mőanyag, fa, fém, zöld, amelynek szétbontása, szétosztályozása szinte 
lehetetlen.  
Elmondja, hogy néhány hete dolgozókat vett fel, akikkel megkezdték a szemét 
szétválogatását. A szétválogatott szemét egy része komposztálásra kerül. Megjegyzi, hogy 
nagyon sok a hulladék között a mőanyag flakon.  
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A jövıre vonatkozó terveik között szerepel egy darálógép beszerzése, amely a temetıi 
hulladékot ledarálja. Elmondja, hogy egyre több helyen van már ilyen jellegő darálógép. 
Lehetıség szerint a gép beszerzésére pályázni kívánnak.  
Röviden ennyiben kívánta az írásos anyagot kiegészíteni. Várja a kérdéseket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dorogi Jánosnak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı részére.  
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – az írásos anyaghoz kiegészítésképpen elmondja, hogy 
az üzemeltetı tevékenységéhez az önkormányzat évi 2 millió forinttal járul hozzá. A 
szolgáltató tájékoztatójában látható, hogy az üzemeltetést 3 millió forint veszteséggel oldotta 
meg a Kft.  
Az ügyintézı elmondja, hogy szót kell ejteni az áremelésekrıl is. A temetıi törvény 
kimondja, hogy a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenni. Az elızı évi 
tájékoztatóban látható volt, hogy a bevételek jól alakultak. Elmondja, hogy a sírhelyváltások 
száma jelentısen csökken, az ebbıl származó bevétel, így kevesebb volt, mivel többen elıre 
megváltották a sírhelyeket. A temetések száma az idei évben 111 volt, ami megegyezik az 
elızı év azonos idıszakában lévı temetések számával.  
Az ügyintézı elmondja, az üzemeltetınek joga, hogy kérje a díjak felülvizsgálatát. Az 
ügyvezetı kérte, hogy a díjak emelésnél legalább az infláció mértékét vegyék figyelembe. 
Elmondja, hogy az éves infláció mértékét még nem ismerik, az elırejelzések szerint 5,5 % és 
7 % között várható. Az ügyintézı elıterjesztésében 7 %-os emelést javasol, ami a következı 
évben 160.000,- Ft többletforrást biztosítana.  
Az ügyintézı elmondja, hogy a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 
40. § (5) bekezdése értelmében 
„A települési önkormányzat képviselı-testülete, fıvárosban a közgyőlés a díj 
megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek 
véleményét.” 
Amennyiben a képviselı-testület a díjtételek megváltoztatása mellett dönt, úgy abban az 
esetben ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervének szakmai 
véleményét. Megjegyzi, hogy az elıterjesztéséhez csatolta a díjtáblázatot.  
Az ügyintézı szól a temetıben lévı létesítmények állapotáról.  
Elmondja, hogy az infrastruktúra a temetıben jónak mondható, a vízellátás tekintetében 
lehetne javítást eszközölni.  
Említést tesz arról, hogy a hulladékok 25 %-a mőanyag palackokból áll, ami véleménye 
szerint azért van, hogy vízvételezésre két helyen van lehetıség, a temetıbe látogatók a 
palackban kiviszik a vizet, de már vissza nem viszik. Tiszta mőanyag palackokról van szó, 
amelyek újrahasznosíthatók.  
Az ügyintézı elmondja, hogy a temetıben lévı utak állapotával kapcsolatban problémát nem 
látnak. 
A mőszaki ügyintézı szükségesnek tartja a ravatalozó épületének tetıszerkezetével, egyéb 
szerkezeteinek állagáról való tájékoztatást. 
Az elmúlt év szeptembere óta az üzemeltetı hat esetben kérte a Polgármesteri Hivatal 
segítségét az épületben történt beázások megszüntetése érdekében. Csapadékosabb idıjárási 
idıszakban szinte mindennapos volt a beázás, ezáltal eláztatva a falakat és a drapériákat. A 
sorozatos beázások miatt elıbb, vagy utóbb a faszerkezetek károsodásával is lehet majd 
számolni. A szertartások zavartalan biztosítása, a késıbbi helyrehozhatatlan károk megelızése 
érdekében a héjazatok és a tetıszerkezet felújítása indokolttá vált. 
A nyílászárók elvetemedtek, szétszáradtak, ezek kijavítása vagy cseréje után a festés-mázolást 
is el kell végezni. 
A szükséges intézkedések költségeirıl elızetes kalkulációt készítettek, a költségvetési 
fıösszesítı szerint külsı kivitelezéssel várhatóan 5.210.513,- Ft-ba kerülne. 
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Az ügyintézı javaslata szerint a minimális felújításokat el kell végezni, mely szerint 
legfontosabb a tetıszerkezet javítása lenne, így a belsı részt további károsodás nem érné.   
Az ügyintézı röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, a bizottság a tájékoztatót ülésén megvitatta, amelyet egyhangúlag 
elfogadásra javasol a testület felé. 
Az ülésen jelen volt a Kft. ügyvezetıje, aki az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést főzött, 
amit a mai ülésen is elmondott.  
A mőszaki ügyintézı szintén jelen volt az ülésen, aki szólt az áremelésrıl, valamint a 
ravatalozó felújításának szükségességérıl.  
Elmondja, hogy a temetıben rendezettség és tisztaság tapasztalható, ami köszönhetı a Kft. 
dolgozóinak.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a 7 %-os díjemelést a bizottsági tagok támogatják. 
Továbbá javasolja a bizottság, hogy a 2013. évi költségvetés készítésekor a ravatalozó 
felújítására vonatkozóan tervezzenek be forrást.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági javaslatokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – Dorogi Úr hosszasan taglalta a temetıben lévı hulladék 
kérdését. Elmondja, hogy a dévaványai szociális foglalkoztatónak egyik szegmense a 
hulladékkezelés. Segítséget tudnak nyújtani bérbálázással, valamint a mőanyag palackok 
ingyenes elszállításával.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Novák Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – a tegnapi bizottsági ülésen is elmondta, hat éve döntött a képviselı-
testület arról, hogy a temetı fenntartását nem az önkormányzat végzi, hanem vállalkozó 
számára adja át. A Pietas Kft. már két alkalommal nyújtott be sikeres pályázatot az 
üzemeltetésre. A képviselı elmondja, hogy a dévaványai köztemetı rendezett, amit fontosnak 
tart. A tegnapi ülésen elhangzott az is, hogy vannak önkormányzatok, akik saját 
üzemeltetésbe visszaveszik a temetıt. Az önkormányzat a mőködtetéshez 2 millió forintot 
biztosít évente, amely összegbıl az önkormányzat ilyen színvonalon nem tudná biztosítani a 
fenntartást. Bízik abban, hogy a jövıben is tudja támogatni az önkormányzat ezt a 
tevékenységet és a színvonal is meg fog maradni.  
Az ülésen elhangzott az is, hogy a ravatalozó felújításához szükséges költségek a jövı évi 
költségvetésbe kerüljenek betervezésre. Bízik abban, hogy lesznek olyan pályázati 
lehetıségek, hogy a költségeket csökkenteni tudják.  
A Kft. ügyvezetıje említést tett arról célszerő, ha tevékenységükrıl a jövıben az év lezárását 
követıen számolnának be. Véleménye szerint a munkaterv készítésekor ennek a kérésnek 
akadálya nem lesz.  
A képviselı röviden ennyiben kívánt hozzászólni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a hozzászólását.  
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 tájékoztatót, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé. 
Véleménye szerint a 7 %-os emelés komoly terhet jelent a családok számára. Szó volt az 
ülésen arról is, hogy több országban a családok számára segítséget nyújtanak a 
temetkezéshez. Sok család ahhoz, hogy méltó módon el tudja temettetni szeretteit 
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hitelfelvételre szorul, ami szintén nagy terhet jelent. A Kegyeleti Bizottság, valamint az 
Országgyőlés felé tolmácsolni lenne szükséges, hogy ilyen esetekben méltányos 
kamatteherrel tudjanak hitelt felvenni a rászorulók, vagy pedig az állam is vállaljon ebben 
részt.  
Elmondja, hogy a temetıbe látogatók az ott lévı körülményekkel meg vannak elégedve, a 
visszajelzés pozitív.  
Dicséretként mondja el, hogy a Kft. jól végzi a munkáját.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére. 
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy korábbi tájékoztató kapcsán volt szó a szovjet 
katona sírok áthelyezésérıl. Kérdése, hogy ez ügyben történt-e elırelépés? 
Szintén korábbi ülésen esett szó régi sírkövek sírkertben történı elhelyezésérıl, errıl szeretne 
egy rövid tájékoztatást kapni. 
Elmondja, hogy a hısi katonák síremlékét benıtte a bozót, aminek rendezettségére külön 
figyelmet kellene fordítani.  
A képviselı elmondja, hogy több településen lehetıség van a hamvak valamilyen formában 
történı szórására. Kérdése, hogy erre itt milyen lehetıség van? 
A képviselı elmondja, hogy a temetıben az illemhely központi helyen van, amelynek 
áthelyezésére van-e lehetıség? 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetıje részére, 
hogy az elhangzottakra reagáljon. 
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetıje – az alpolgármesternek köszöni a javaslatot, a 
lehetıséget mihamarabb meg fogják beszélni, hiszen nagyon fontos feladat megoldásáról van 
szó.  
Az ügyvezetı megköszöni az elismerı szavakat, de ennek ellenére nem mindennel elégedett, 
van még teendı a temetıben. Említést tesz arról, hogy a vízkivételi helyek kialakítását meg 
kell oldani annak érdekében, hogy a sírokon lévı virágok öntözésére ne az ártézi vizet 
használják.  
Elmondja, hogy az Országgyőlés és a Kegyeleti Bizottság felé már több alkalommal tettek 
javaslatokat. Meglátása, hogy a törvénybe be fog kerülni az alanyi jogon járó temetési 
támogatás, amivel segítséget nyújtanának a családok számára. Megjegyzi, hogy a környezı 
országokban ez a támogatási forma már gyakorlattá vált.  
Elmondja, hogy a sírkert kialakítására a ravatalozó külsı oldalának rendbetételét követıen 
kerülhet sor. Erre vonatkozóan tervet fognak készíteni, amelyet a képviselı-testületnek jóvá 
kell hagyni.  
A Kft. ügyvezetıje elmondja, hogy Békés megyében egyedül Tótkomlóson van a hamvak 
szórására lehetıség, amelynek kialakítási bekerülési költsége 15-20 millió forint.  
Magánemberként személytelennek tartja a hamvak szórását.  
Sok helyen próbálkoznak ezzel a megoldással, amelynek az engedélyeztetési eljárása szigorú.  
Elmondja, hogy az illemhely elhelyezése gondot jelent. Az ÁNTSZ csak vízöblítéses 
illemhely létesítését engedélyezi. 
A Szovjet Hısi Emlékmő ügyében a korábbihoz képest elırelépés nincs. A Nemzeti Kegyeleti 
Bizottság elızetes engedélye lenne szükséges. Elmondja, hogy az áthelyezés magas költséget 
róna a temetkezési vállalkozásra, valamint az önkormányzatra is.  
A temetıben a hısi halottak sírját meg fogja nézni. Megjegyzi, hogy ezeknek a síroknak a 
rendben tartása önkormányzati feladat.  
A Kegyeleti Bizottság felhívja a temetkezési vállalkozások figyelmét, hogy a katona sírokra 
fokozott odafigyeléssel legyenek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dorogi Jánosnak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı részére.  
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Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy a temetıben lévı katonasírok rendbe 
vannak téve, nem érti a képviselı ezzel kapcsolatos felvetését.  
Elmondja, hogy a II. világháborúban Dévaványán meghalt katonák névsora felkerült az 
internetre a hadisírgondozó rendszerébe, amely megtekinthetı a hadisír.gov.hu címszó alatt.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az ügyintézınek az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Elhangzott, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének készítésekor a ravatalozó 
rendbetételére vonatkozóan 5 millió forint elıirányzatot tervezzenek be, készüljön részletes 
mőszaki tartalom a felújítási feladatokra.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testült egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
309/2012.(X.25.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének készítésekor a ravatalozó rendbetételére 
vonatkozóan 5 millió forint elıirányzatot tervezzenek be. 
Továbbá úgy dönt, hogy készüljön részletes mőszaki tartalom a felújítási feladatok 
vonatkozásában.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
Feke László mőszaki irodavezetı 
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı  

Határidı:  folyamatos  
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatóját - a temetı 
üzemeltetésérıl és a temetkezési tevékenységrıl, valamint a közszolgáltatási szerzıdésben 
foglaltak hatályosulásáról -, valamint egyetért azzal, hogy köztemetıben alkalmazandó 
díjtételek egységes 7 %-al emelkedjenek 2013. január 1-tıl kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót a következı határozattal:  
 

 Határozat: 
310/2012.(X.25.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyulai Pietas Egyházi 
Temetkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatóját – a temetı üzemeltetésérıl és a 
temetkezési tevékenységrıl, valamint a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak 
hatályosulásáról – jóváhagyólag elfogadja.  
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A köztemetıben alkalmazandó díjtételek egységes 7 %-os áremelését javasolja 
alkalmazni 2013. január 1. napjától.   
 
Utasítja ennek érdekében a polgármestert a fogyasztók területileg illetékes érdek-
képviseleti szerve véleményének kikérésére, a rendelet módosító tervezetének soron 
kívüli elıterjesztésére. 
 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 

Határidı:  azonnal  
  

 
(A Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Szolgáltatási Kft. tájékoztatója a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dorogi János ügyvezetınek a tájékoztató elkészítését.  
Dorogi János a Pietas Kft. ügyvezetıje – elhangzott az ülésen az is, hogy jó lenne a 
beszámolási idıszakot megváltoztatni. A következı tájékoztató 2013. január 1-tıl 2013. 
december 31-ig tartó idıszakra vonatkozzon, valamint külön tájékoztató készüljön az idei év 
hátralévı idıszakáról. Kérése, hogy a képviselı-testület a tájékoztatót a 2014. február havi 
ülésén tárgyalja meg.   
Elmondja még, hogy a Kft. vezetése úgy döntött, hogy a temetkezési kellékek árait, valamint 
a szolgáltatási díjakat nem emelik a következı évben sem.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dorogi János ügyvezetınek, hogy az ülésre eljött, a 
felmerült kérdésekre reagált.  
A napirendet lezárja.  
 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a Napközi 
Konyha mőködtetésérıl, a vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának 
tapasztalatairól szóló tájékoztató megtárgyalása. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Váradi Károly ügyvezetı részére, ha az írásos 
tájékoztatóhoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetıje – köszönti a testületi ülésen 
megjelenteket.  
Elmondja, hogy a létesítmény megépülésekor a gyermekétkeztetés szerepét látta el.  
Az ügyvezetı elmondja, hogy 1996. augusztusában alakult meg a Váradi Étkeztetési Bt. a 
dévaványai közétkeztetési feladatok ellátására, ami a bölcsıdések, óvodások, iskolások 
idısek, és vendégek étkezését foglalja magában. Az alapfeladatok ellátása mellett számos 
családi és intézményi rendezvény lebonyolítását végezik, arra törekszenek, hogy a 
lehetıségeinkhez mérten mindenkit maximálisan kiszolgáljanak. 
A tájékoztatóban leírtakat nem kívánja felolvasni. 
A tegnapi bizottsági ülésen elmondta, hogy a HCCP minıségirányítási rendszer mellé 
létrehozták az új GHP rendszert. Az új rendszer kidolgozása folyamatban van, országos 
szinten az idei évben került a közétkeztetésekhez.   
Az ügyvezetı elmondja, hogy a dolgozói létszámban jelentıs változás nem történt.  
Röviden szól az étkeztetést igénybevevık körérıl.  
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Az ügyvezetı elmondja, hogy a konyhán az alapvetı eszközök rendelkezésre állnak. A 
fogyóeszközök - tálcák, tányérok, poharak, evıeszközök - folyamatos pótlása megtörténik. A 
gépek berendezések jó mőszaki állapotának fenntartása érdekében a karbantartási és javítási 
munkák folyamatosan elvégzésre kerülnek. 
Elmondja, hogy az idei évben a főtéskorszerősítés teljes mértékben megtörtént, a főtési 
rendszer átalakításával járó kımőves, villanyszerelési munkálatok befejezıdtek, valamint ezt 
követıen a helyreállító és tisztasági meszelés is elkészült. 
Kiegészítésképpen ennyit kívánt elmondani, a kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Váradi Károlynak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – a bizottság ülésén a tájékoztatót részletesen megtárgyalta. Az ülésen a Bt. 
ügyvezetıje a felmerülı kérdésekre választ adott.  
Örömmel vették, hogy egyelıre térítési díjemelésrıl nincs szó, valamint azt is, hogy mőködik 
az ıstermelıktıl történı zöldség, gyümölcs felvásárlása.  
A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- 
Sport és Ügyrendi Bizottság tagja az ülésen felvetette, tudnak-e arra lehetıséget biztosítani és 
milyen módon, hogy a gyermekek által el nem fogyasztott ételt hogyan vihetnék el. Elmondta, 
hogy más településeken ez a kérdés megoldott.  
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetıje – kéri, mondják meg a település  nevét 
és szívesen elmegy megnézi, hogyan mőködik az el nem fogyasztott étel elvitele.  
Elmondja, hogy az ÁNTSZ arra adott engedélyt, ha a gyermek beteg lett, az étkezést nem 
tudta visszamondani, akkor az aznapi ebédet elvihette ételhordóban, a következı nap már erre 
nem volt lehetıség. A maradék elvitele az elmondottal szemben áll.  
Ez ügyben a szakhatóságokkal egyeztetni kell, hiszen az étkeztetésre szigorú szabályok 
vonatkoznak. 
Az ügyvezetı szól az ételminták vételének szabályairól, valamint arról, ha elviszik a 
gyermekek délben a maradékot, akkor azt megfelelı módon tárolják-e, ha nem betegséget is 
okozhat.  
Az éttermekben mőködik az el nem fogyasztott ételek elvitele, de ott más szabályok vannak, 
mint a közétkeztetésben.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a lehetıséget körbe kell járni.  
Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetıje – elmondja, hogy az ételmaradékot úgy 
kell kezelniük, mint a veszélyes hulladékot.  
Elmondja, hogy a gyermekeknek repetázási lehetıséget biztosítanak.  
Kanó József képviselı – elmondja, ha a gyermek étkeztetését támogatják, ha az ételt haza 
viszi abban az esetben a támogatást nem a gyermek kapja.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a tájékoztatóban szerepel, hogy a vállalt fejlesztést 
a Bt. megvalósította, amellyel többletköltségek is felmerültek. A fejlesztés a visszaforgatott 
bérleti díjból valósult meg, valamint a vállalkozás biztosította a még szükséges forrást. A 
fejlesztéssel az önkormányzati vagyon gyarapodott, valamint minıségi javulást 
eredményezett, elképzelhetı, hogy ezáltal az üzemeltetés költségei is csökkenni fognak.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri képviselıket. 
Aki elfogadja a Váradi Étkeztetési Bt. tájékoztatóját - a napközikonyha mőködtetésérıl, a 
vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól - kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következı határozattal:  
 

Határozat: 
 311/2012.(X.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Váradi Étkeztetési Bt. 
tájékoztatóját – a napközikonyha mőködtetésérıl, a vállalkozásba átadott 
önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól – jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselı-testület a Váradi Étkeztetési Bt. vezetıjének és dolgozóinak jó 
munkavégzést kíván. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
(A Váradi Étkeztetési Bt. tájékoztatója a – a napközikonyha mőködtetésérıl, a vállalkozásba 
átadott önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól – a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat mezıgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, 
illetve növényfajtánként).  
A polgármester elmondja, hogy a napirend elıadója Földi Imre programirányító, megadja a 
szót részére.  
Földi Imre képviselı, programirányító – elmondja, hogy az írásos anyaghoz rövid szóbeli 
kiegészítést kíván tenni.  
Elmondja, hogy az önkormányzat mezıgazdasági tevékenységét az elmúlt évekhez hasonlóan 
mutatja be, amelyet nem vállalkozási tevékenységként végez, hanem saját szabad kapacitása 
terhére, amelynek könyveléstechnikai okai vannak.  
Említést tett arról az írásos anyagban, hogy az aszály okozta károk nem kerülték el az 
önkormányzatot sem.  
Elmondja, hogy a sokéves csapadék átlag összesen 547,7 mm volt, az utóbbi egy év átlaga 
pedig 366,6 mm volt, ami 181,1 mm eltérést jelent az átlaghoz képest. A csapadékhiány 
minden idıszakban kritikus, de a legkritikusabb a március hónap, amikor a növények 
keléséhez, az ıszi vetéső növények fejlıdéséhez, a jó talajállapot elkészítéséhez szükséges 
lenne az elegendı mennyiségő csapadék.  
A tájékoztatóban említést tesz a NATURA és a KAT-os jogügyletekrıl. 
Elmondja, hogy fellebbezést nyújtottak be, mivel azok a támogatások még nem érkeztek meg, 
amelyet az önkormányzat megigényelt.  
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az elızı évhez képest 10 %-os területnövekedéssel 
számolnak. 
A területek a mővelési ág szerinti megosztása a következı: 

- szántó:               390,06 ha 
- gyep (legelı):      78,62 ha 
      Összesen:          468,58 ha 
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Elmondja, hogy a támogatási jogcímekbıl 56 millió forint elıirányzat volt, amely már 
gyakorlatilag túl teljesül. Az elıterjesztésben még nem szerepel az 50 %-ban leutalt 
területalapú támogatás, amely összegszerően 13.753.816,- Ft.  
Tehát az idei évben leutalt támogatás összesen 66.934.672,- Ft.  
A tegnapi bizottsági ülésen szakmai szempontból is tárgyalták a növénytermesztést, külön 
növény fajtánként. 
Szól az ıszi káposztarepce termesztésérıl, valamint a betakarított termény értékesítésérıl, 
amelyrıl korábbi ülésén döntött a testület.  
Elmondja, hogy 59 hektáron termeltek napraforgót az idei gazdasági évben, amelyen a 
termésmennyiség nettó 95,076 tonna. Elmondja, hogy a termény felvásárlására vonatkozóan 
megkeresés érkezett 130.000,- Ft/tonna áron. A bizottság ülésén az értékesítést jóváhagyta az 
említett áron, amihez a testült jóváhagyása is szükséges. Az értékesítésbıl 12.359.880,- Ft 
bevétellel számolhatnak.  
Elmondja, hogy kukoricát a 2011/2012-es gazdasági évben 43,9 hektáron vetettek.  
A már említett vis maior ok miatt a Dombrin lett másodnövényként vetve. Learatva 43,9 ha 
lett összesen nettó 22,828 to terméssel, ami 520 kg/ha átlagot jelent. Takarmányozás céljából 
termelték a juh állatállomány részére. A betakarított termény értéke 65.000,- Ft/to áron 
számolva 1.483.820,- Ft. 
A támogatások igénybevételénél kritérium a zöldugar. Elmondja, hogy 25,5 ha terület 
szerepel zöldugarként.  
A képviselı, programirányító elmondja, hogy 2012. évben az elıirányzott bevétel 
74.988.000,- Ft, a teljesült bevétel 69.517.226,- Ft, amely az eredetihez képest 92,7 %-os 
teljesülést mutat.  
A bevételeknél még számolnak a napraforgó értékesítésbıl történı bevétellel, ha a testület az 
értékesítés mellett dönt, valamint területalapú támogatás második részével. Az elızı évben a 
támogatás kifizetése áthúzódott a következı évre. Elmondja, hogy az ellenırzés során 
probléma nem merült fel, így a 13 millió forint támogatás az idei évben realizálódhat. 
Említést tett már arról, hogy a mővelt területek nagysága 10 %-al nıtt.   
A képviselı a kiadási oldallal kapcsolatban elmondja, hogy a terület nagysága miatt a kiadás 
nem emelkedett annak ellenére, hogy a terület nagysága 10 %-al nıtt.  
Elmondja, hogy a kiadási oldalon a módosított elıirányzat 26.558.000,- Ft, az eddigi kiadás 
18.697.931,- Ft, amely az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 70 %-os teljesülést jelent. 
Megjegyzi, hogy ez a kiadás még nem végleges, hiszen itt még nem szerepel a mezei leltár, 
ezzel sem fogják túllépni az elıirányzott kiadást, meglátása szerint 2 millió forint összegő 
megtakarítással számolhatnak.  
A bemutatott eredmények a jó gazdálkodást mutatják, amit a tegnapi bizottsági ülésen 
szakmailag is alátámasztott.  
Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni az elıterjesztésben leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – a bizottság ülésén a tájékoztatót részletesen megtárgyalta, amelyet 6 igen 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolnak a testület felé.  
A bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy a raktáron lévı nettó 95,076 tonna napraforgó 
130.000,- Ft/tonna áron, összesen 12.359.880,- Ft étékben Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági 
vállalkozó részére értékesítésre kerüljön.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki elfogadja az önkormányzat mezıgazdasági tevékenységének bemutatásáról szóló 
tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 312/2012.(X.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
mezıgazdasági tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(Az önkormányzat mezıgazdasági tevékenységének bemutatásáról szóló tájékoztató a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a raktáron lévı nettó 95,076 tonna napraforgót 130.000,- Ft/tonna 
áron, összesen 12.359.880,- Ft étékben Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó részére 
értékesítsék kéri, az kézfelnyújtással jelezze.   
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 313/2012.(X.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a betakarított 
nettó 95,076 tonna napraforgó növényt 130.000,- Ft/tonna felvásárlási áron Szőcs 
Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó, - 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. - 
részére értékesíti, összesen 12.359.880,- Ft értékben. 

 
Megbízza a polgármestert az értékesítés lebonyolításával. 
 
Felelıs:        Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit  gazdálkodási irodavezetı 
Határidı: értelem szerint 

 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2013. évre 
vonatkozó belsı ellenırzési terv elfogadása. A polgármester elmondja, hogy az elıterjesztést 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı késztette, megadja a szót részére, ha 
szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg. 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – szóbeli kiegészítést a leírtakhoz nem 
kíván tenni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a 2013. évre vonatkozó belsı ellenırzési tervben foglaltakkal a 
bizottság egyetért, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évre vonatkozó belsı ellenırzési 
ütemtervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 

 314/2012.(X.25.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény  92. § (6) bekezdése alapján a 2013. évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet 
az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 
Az ellenırzés tárgya, 

célja vizsgált 
szervezet 

Kockázati tényezık Ellenırizendı idıszak Ellenırzés 
ütemezése 

ÁMK normatív 
elszámolását 
megalapozó 
statisztikai adatok 
ellenırzése 

Jogosulatlan támogatások miatti 
visszafizetési és kamatfizetési 
kötelezettség. Jogszabályi megfelelés  
Jogosulatlan támogatások 
igénybevételére. 

2012. év 2013. január  

Közbeszerzési 
eljárások 

„Kerékpárral a környezetvédelemért, 
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Dévaványán  megnevezéső DAOP-
3.1.2/A-11-2011-0005 
projektszámú beruházás. 
Az értékhatár megállapítása különös 
tekintettel az egybeszámítás szabálya,       
közbeszerzési eljárás típusainak 
helyes megválasztása, az ajánlati 
felhívás  közzététele jogszabályban 
meghatározottak szerint. Pénzügyi 
kockázat a beruházás lebonyolítása 
során felmerült többletkiadások a  
pályázathoz  szükséges önerı 
mértékének biztosítása.         

2012. év 2013. június 

Civil szervezetek 
részére az 
önkormányzat által 
nyújtott támogatások 
és azok 
felhasználásának, 
elszámoltatásának 
jogszerősége. 

Civil szervezeteknek nyújtott   
támogatások, azok felhasználásának   
jogszerősége, dokumentálása.      

 
 
 

2012. év 2013. 
szeptember 
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A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a belsı ellenırzési tervet továbbítsa 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı Ellenırzési Munkacsoportja részére. 
 
Felelısök: Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
Határidı: 2012. november 15. 
 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Programjának a felülvizsgálata. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a 2012. június 28-án megtartott 
ülésén a Képviselı-testület a 199/2012.(VI.28.) Kt. határozatával elfogadta a Dévaványa- 
Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés 
felülvizsgálatát. Az irodavezetı a mai ülésre beterjesztette a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Programját, amelyet az 
elıterjesztéshez mellékelt. 
Röviden ennyit kívánt elmondani az irodavezetı.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek 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 a Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás 
Közoktatási Esélyegyenlıségi Programját ülésén megtárgyalta, amelyet egyhangúlag 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Programját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 315/2012.(X.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Programját elfogadja. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
 
(Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Programja a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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7. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza. 
A polgármester elmondja, hogy az elsı bejelentés tárgya: nyilatkozat az állami 
intézményfenntartó központnak, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek 
terhére 2013. január 1-jétıl a települési önkormányzat a köznevelési intézmények 
mőködtetését képes-e vállalni. 
A legutóbbi ülésen már foglalkoztak ezzel a témával, mely szerint a Képviselı-testület 
szándékát fejezte ki az állami intézményfenntartó központnak, hogy a rendelkezésére álló 
saját és átengedett bevételei terhére a 2013/2014. tanévtıl az általános iskola, és az alapfokú 
mővészeti iskola mőködtetését képes vállalni.  
A polgármester elmondja, hogy a legújabb ismeretei szerint nemcsak az önkormányzat által 
fenntartott, hanem a megyei intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények 
esetében is a mőködtetés vállalása.  
A polgármester megadja a szót az elsı bejelentés ismertetésére Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy szeptemberi ülésén a képviselı-
testület szándékát nyilvánította ki, hogy a közoktatási intézmény mőködését képes vállalni a 
2013/2014-es tanévtıl.  Az irodavezetı elmondja, hogy a felgyorsult jogalkotási folyamat 
következtében az eltelt idıszak alatt is lényeges módosítások történtek. Az elmúlt hét 
folyamán a Kormányhivatal által szervezett oktatási fórumon vettek részt. Az irodavezetı 
elmondja, hogy az önkormányzatnak számolnia kell a tulajdonosi szemlélettel, ami az 
önkormányzat esetében azt jelenti, hogy az állami intézményfenntartó által jelenleg fenntartott 
középfokú oktatási intézményét is mőködtetni kell. Elmondja még, hogy a pedagógiai 
szakszolgálat épületét is az önkormányzatnak kell mőködtetnie. Az állam január 1-tıl csak a 
fenntartói feladatokat vonja magához, a mőködtetés az önkormányzatot terheli, mint 
tulajdonost. Tehát a képviselı-testületnek nemcsak az általános iskola és alapfokú 
mővészetoktatási intézmény épületének mőködtetésén kell gondolkodni, hanem az említett 
épületekén is. Az elmúl ülésen elmondta, hogy a mőködtetés egy évre szól, ennek ismeretében 
hozta meg döntését a testület.  
Az irodavezetı elmondja, fontos változás, hogy az új szabály alapján a települési 
önkormányzat a helyi önkormányzati képviselık választását követı évben nyilatkozhat arról, 
hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a mőködtetést az államtól 
képes átvállalni vagy a mőködtetést nem képes vállalni, amely dátum szerint 2012. március 
31-e.  
Elmondja, hogy a kérelem benyújtásának határidejét is módosították, 2012. október 31-rıl 
2012. november 15-re.  
Elmondja, hogy a nyilatkozatot akkor kell elküldeni, ha a képviselı-testület a mőködtetést 
nem tudja vállalni, amit számszakilag is alá kell támasztani.  
A kérelem beérkezését követıen megvizsgálják az önkormányzat gazdasági és jövedelemerı 
képességét és az alapján döntenek arról, hogy kötelesek-e felvállalni a mőködtetést, vagy nem 
képesek a mőködtetésre.  
Várható, hogy részbeni mőködtetést írnak elı az önkormányzat számára.  
Fontosnak tartja még elmondani, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége 8 napos 
jogvesztı határidın belül határozatot hoznia a hozzájárulás vállalásáról/elutasításáról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elhangzott, hogy még e tekintetben nem látnak tiszta képet, ami a bizottsági tagok 
véleményén is látszik. Elmondja, hogy az ülésen a szavazás során 3 igen szavazat, 3 
tartózkodás és 1 nem szavazat volt. Az elmondottak miatt a bizottság javaslatot nem tesz a 
testület felé. A döntés meghozatalakor az Oktatási Bizottság javaslatát fogják figyelembe 
venni.  
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 bizottsági ülésen e témában vita alakult ki.  
Elmondja, hogy a bizottság az elıterjesztésben szereplı „B” alternatívát javasolja elfogadni a 
testület felé, mely szerint:  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei terhére, a saját tulajdonban 
álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mőködtetését nem képes vállalni.”  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a bizottsági javaslat a korábbi szándéknyilatkozattal ellentétes, amelynek az 
oka az említett változások.   
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – a középiskola mőködtetésével 
kapcsolatban elmondja, hogy a Magyar Államkincstárnál e tekintetben tájékoztatást kért, de 
ott sem tudtak kielégítı választ adni. Hiszen a középiskolánál mőködik gimnázium, 
szakképzés és kollégium. A szakképzést vállalja az állam. A költségek felosztása nem ismert. 
Elmondja, ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy nem vállalja a mőködtetést, akkor a 2013. 
évi költségvetésben a prognosztizált oszlopot üresen kell hagyni. A 2013. évi költséget 
együttesen kell kitölteni a középiskolával és a szakszolgálattal együtt.  
Elmondja, hogy a szakképzés nagyon fontos, amit az állam átvesz, csak a hogyan továbbja 
nem ismert az ilyen többcélú intézmény esetében.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – megköszöni az irodavezetınek a tájékoztatást, ami véleménye szerint fontos a 
döntés meghozatalánál.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei terhére, a saját tulajdonban 
álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mőködtetését nem képes vállalni.” 
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: 
 316/2012.(X.25.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei terhére, a 
saját tulajdonban álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 
mőködtetését nem képes vállalni.  
 
A Képviselı-testülte megbízza a Polgármestert, a kérelem és a nyilatkozat 
benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea humánszakreferens 
Határidı:  2012. október 31. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az állatok tartásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – a bizottsági üléseken is elmondta, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testületének az állatok tartásáról szóló 18/2011.(V.27.) rendelete 
tartalmaz jelenleg többek között az állattartásra vonatkozó alapvetı szabályokat, az ebtartás 
során betartandó rendelkezéseket, az állattartási célt szolgáló épületekre vonatkozó 
védıtávolságokat.  
A rendelet módosítását egyrészt az indokolja, hogy az Országgyőlés a kedvtelésbıl tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) számú Kormányrendelet – 2012. 
augusztus 1. napján hatályba lépett – módosításával jelentısen megszigorította a kedvtelésbıl 
tartott állatok tartásának és forgalmazásának szabályait. 
A módosítás másik oka, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi 
XLVI. törvény – 2012. október 1. napján hatályba lépı – módosítása értelmében 
mezıgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 
A Békés Megyei Kormányhivatal már a nyár folyamán felhívta az önkormányzatok figyelmét 
arra, akiknek állattartásról szóló rendeletük van, figyeljenek oda a törvény hatályba lépését 
követıen, hogy helyezzék hatályon kívül ezeket a korlátozó rendelkezéseket.  
A jegyzı elmondja, hogy átvizsgálták az önkormányzat állatok tartásáról szóló rendeletét, 
amely több helyen tartalmazott korlátozó rendelkezéseket pl. darabszámra való korlátozást, 
limitálta a tartható állatok számát, tiltott övezeteket, övezeti besorolást, ami szintén az állatok 
tartásának számát korlátozta. Elmondja, hogy az önkormányzati rendeletbıl ezek a korlátozó 
rendelkezések kerültek kivezetésre.  
Ezen a jogszabály megalkotásával a háztáji gazdálkodás megerısítése a cél, illetve az 
önellátás fokozása. 
Fontosnak tartja elmondani, hogy ez nem jelent az állattartók részérıl egy korlátlan 
lehetıséget az állattartásra vonatkozóan, hiszen a központi jogszabályok továbbra is 
meghatározzák azt, hogy milyen feltételek mellett lehet mezıgazdasági haszonállatokat 
tartani. Elmondja, hogy az állategészségügyi hatóság, a környezetvédelmi hatóság, az ÁNTSZ 
továbbra is ellenırizni fogja ezen jogszabályok betartását. Az állatok tartása nem 
veszélyeztetheti sem az emberi egészséget, sem az állatok egészségét. Tehát az 
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önkormányzatnak nincs arra lehetısége, hogy önkormányzati rendeletben korlátozza a 
haszonállattartást.  
A cél a rendeletmódosítással az, hogy megteremtsék az összhangot a helyi szabályozás és a 
központi szabályozás között.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla 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 egyhangúlag 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 képviselı – elmondja, hogy két kérdés fogalmazódott meg az állattartók 
részérıl. Az egyik milyen változás történik ezen rendelet megalkotásával? A másik kérdés 
pedig, most már korlátlanul lehet állatot tartani és állattartásra alkalmas épületet építeni?  
Az elsı kérdésre már a válasz elhangzott, hogy jelentıs változás nincs, a szabályokat be kell 
tartani.  
A második kérdésre pedig Feke László mőszaki irodavezetıtıl várja a választ. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László részére, hogy Kanó József által feltett 
kérdésre adja meg a választ.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az épületek építésétere, az építmények 
létesítésére vonatkozó szabályok nem változtak. Azt tanácsolja az építkezni szándékozók 
számára, hogy keressék fel a mőszaki irodát és beszéljék meg, hogy az elképzelése építés 
engedély köteles, bejelentés köteles, vagy engedély és bejelentés nélkül valósítható meg.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az állatok tartásáról szóló 18/2011.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításával 
az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:  
 

Dévaványa Város Önkormányzat  
Képviselı-testületének 

28/2012.(X.26.) önkormányzati rendeletét 
az állatok tartásáról szóló 18/2011.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

 

Pap Tibor polgármester – a következı bejelentés ismertetésére Feke László irodavezetı 
részére adja meg a szót.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. 
szerzıdésmódosítási kérelemmel fordult a képviselı-testülethez.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a Képviselı-testület a 104/2002.(III.28.) határozatában úgy 
döntött, hogy a VODAFONE Távközlési Rt. hálózatfejlesztésének érdekében a megépítésre 
tervezett antennatorony helyének a téglagyári iparterületen lévı 01634/8 helyrajzi számú 
területet jelöli ki és hozzájárul az antennatorony megépítéséhez. 
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A határozatban foglaltak szerint 2002. május 27-én aláírásra került a felajánlott területre 
vonatkozó bérleti szerzıdés, melyben rögzítésre került az éves bérleti díj (450.000,- Ft/év), 
valamint a szerzıdés idıtartama, mely 2014. december 31-ig határozott idıtartamra szól, 
amely további 7 év 6 hónappal automatikusan meghosszabbodna, hacsak a bérlı a 
folyamatban lévı idıszak utolsó napja elıtt legalább 180 nappal írásban be nem jelenti azon 
szándékát, hogy azt nem kívánja meghosszabbítani. 
2012. október 12-én a Swiss System Kft. levélben kereste meg az önkormányzatot - mint a 
Swiss System Kft. és a Vodafone Magyarország Zrt. között létrejött akvizíciós szerzıdés 
alapján a bérleti szerzıdések újratárgyalására és módosítására teljes körően eljárni jogosult 
cég – a Vodafone Zrt. és önkormányzat között létrejött bérleti szerzıdés módosítása ügyében. 
Levelükben az alábbiakat írták le: 

A Vodafone Magyarország Zrt. tekintettel a válság miatt kialakult rossz gazdasági 
helyzetre, a megváltozott piaci körülményekre, valamint az ezzel összefüggésben a 
társaságnál meghozott jelentıs költségcsökkentı stratégiai lépésekre a 2013-2014-es 
idıszak alatt országos hálózatának modernizálását és racionalizálását tervezi, melynek 
célja a meglévı hálózat gazdaságosabb üzemeltetése, illetve annak eldöntése, hogy a 
meglévı hálózatból mely állomások bérlésével számolhatnak hosszútávon, akár 2027-ig.  
A megbízó távközlési társaság nevében indítványozzák a szerzıdésben szereplı 
árindexálás kiiktatását a 2013-as évtıl kezdıdıen. A bérleti szerzıdés alapján a 2012-es 
évre vonatkozóan évi nettó 742.219,- Ft bérleti díjat folyósít a távközlési vállalat az 
önkormányzatnak, mely az elıbbiekben jelzett szerzıdésmódosítással az alábbiak 
szerint alakulna: nettó 742.219,- Ft a 2013-as évtıl kezdıdıen évente egészen a 
szerzıdés lejártáig. 
A szerzıdésmódosítás pozitív elfogadása esetén „ellentételezésként” a Vodafone 
Magyarország Zrt. egészen 2019-ig tartó határozott idejő, illetve 7,5 év opcionális 
szerzıdéshosszabbítást, valamint az évi egyszeri számlázásra történı átállást ajánl fel az 
új szerzıdés megkötésekor. 
Levelükben tájékoztatják önkormányzatot arról is, hogy amennyiben önkormányzat a 
jelen megkeresést elutasítja, vagy az ügyben nem jelez vissza, akkor a bérlet tárgyát 
képezı bázisállomás az áthelyezésre, kiváltásra javasolt csoportba kerül, mely kiváltásra 
a szerzıdés határozott idejő részének lejártakor kerülne sor. 
Kérik önkormányzattól az elmondott indokok megértését, valamint törekedve a további 
és sikeres együttmőködésre és az ebbıl fakadó komparatív elınyök hosszú távú, 
ugyanakkor mindkét fél számára pozitív piaci eredményt biztosító lehetıségére, hogy a 
szerzıdésmódosítási és ezzel a Vodafone Magyarország Zrt. által kidolgozott 
szerzıdésmódosítási javaslatot támogassa.  

Elmondja, hogy ez ügyben egyeztetve a gazdálkodási irodával tájékoztatásul közli, hogy a 2012-
es évre 942.620,- Ft bérleti díj lett kiszámlázva a bérlınek. A bérleti díjjal kapcsolatos eltérés 
ügyében felvették a kapcsolatot Swiss System Kft. képviselıjével. Elmondta, hogy a Vodafone 
Magyarország Zrt.-tıl kapták a bérleti díjjal kapcsolatos adatot, azonban azt megerısítette, hogy a 
távközlési társaság a 2012-es bérleti díjat kívánja a 2013-as évtıl kezdıdıen alkalmazni. A bérleti 
díj pontosításával kapcsolatosan felveszi az illetékes osztállyal a kapcsolatot és tájékoztatja az 
önkormányzatot az egyeztetés eredményérıl. 
Az irodavezetı elmondja, két lehetıség van az egyik, hogy az önkormányzat nem fogadja el a 
szerzıdésmódosítást, az esetben a Vodafone Zrt. a környéken fog keresni egy olyan földterületet, 
ahol a tornyot el tudja helyezni, akár ezen ár töredékéért tud bérleti szerzıdést kötni. Ettıl kezdve 
megszőnik a bérleti szerzıdés és közel 1 millió forint bérleti díjtól esnek el évente. A másik 
lehetıség pedig, hogy hivatkozva a gazdasági válságra elfogadják azt, hogy a bérleti díj be lesz 
fagyasztva.  
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Az irodavezetı elmondja, hogy a szerzıdésmódosítás elfogadása esetén 
„ellentételezésként” a Vodafone Magyarország Zrt. egészen 2019-ig tartó határozott idejő, 
illetve 7,5 év opcionális szerzıdéshosszabbítást, valamint az évi egyszeri számlázásra 
történı átállást ajánl fel az új szerzıdés megkötésekor. 
Az irodavezetı a megállapodás megkötését javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javaslata 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal, hogy 
a szerzıdést kössék meg.  
Elmondja, hogy dévaványai viszonylatban a bérleti díj mértéke, amelyet a Vodafone Zrt. fizet 
jónak mondható. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – arról is szeretett volna néhány szót hallani, hogy a Vodafone Zrt. a szolgáltatási 
díját mennyivel emelte. Biztos abban, hogy a jövıben is fogja emelni a szolgáltatási díjat. 
Elmondja, hogy ı nem értett egyet a bizottsági ülésen a szerzıdés módosításával és most sem 
támogatja.  
Kanó József képviselı – az elhangzottakhoz hozzáfőzi, hogy a szolgáltatás biztonsága 
nagyon fontos dolog. Korábban hoztak olyan döntést, hogy nem járultak hozzá egy másik 
szolgáltatónak a kéréséhez, hogy tornyot építsen a településen. Elképzelhetı, hogy annak is 
van következménye, ha személy szerint nem is veszi észre. A képviselı úgy gondolja, hogy 
elsı a lakosság érdeke, valamint a biztonságos szolgáltatás. A képviselı az elmondottak miatt 
javasolja, hogy a szerzıdésmódosítást fogadja el a testület.  
Feke László mőszaki irodavezetı – nem tartaná szerencsésnek, ha a bérleti díjat elveszítenék, 
ezen területért ekkora bérleti díjat nem kapnának senkitıl sem.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az elhangzottak szerint kerüljön sor a 
szerzıdésmódosításra kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 

 317/2012.(X.25.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Vodafone 
Magyarország Zrt.-nek a Dévaványa 01634/8 helyrajzi szám alatti ingatlan bérleti szerzıdés 
módosítására vonatkozó szerzıdésmódosítási kérelmét a következı feltételekkel: 

1. A megkötött bérleti szerzıdés alapján a 2012-es évre vonatkozóan nettó 742.219,- 
Ft/év bérleti díjat folyósít a Vodafone Magyarország Zrt. önkormányzatunk részére, 
mely bérleti díj a 2013-as évtıl kezdıdıen nettó 742.219,- Ft/éves díj marad egészen a 
szerzıdés lejártáig. 

2. A szerzıdés határozott idejő lejárata 2019. december 31-ei határnapra változik, 
valamint további 7,5 éves szerzıdéshosszabbítási opcióval meghosszabbodik. 
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az Elfogadó nyilatkozat és a Bérleti szerzıdés 
módosításának aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı 
részére, hogy ismertesse a következı bejelentést, amely beérkezett ajánlatok elbírálásával 
kapcsolatos.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy 2011. évben átadásra került az újonnan 
megvalósított 8-as, 10-es szennyvízcsatorna hálózat, mellyel Dévaványa város belterületi 
részeinek szennyvízcsatornázása – 15 ingatlan kivételével – befejezıdött. A közmőves 
szennyvízelvezetés 99 %-osan biztosított, azonban az ingatlanok tényleges rácsatlakozása 
még nem teljes körő.  
A szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcaszakaszok – Sport utca eleje, Mátyás 
utca, Mikszáth utca eleje – szennyvízcsatorna hálózatra történı rákötésének biztosítása 
érdekében 2006. évben a KÖVITE-PLUSZ Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.) elkészítette 
az ezen szakaszra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt. A 2011-es év 
során kérték a tervezıt, hogy a tervdokumentációt aktualizálni szíveskedjen, majd megkérték 
az építési engedélyt az illetékes környezetvédelmi felügyelıségnél, melyet a Felügyelıség 
64179-013/2011. iktató számon meg is adott önkormányzat részére. 
A kivitelezés megkezdése elıtt azonban a terveket átnézve úgy gondolták, hogy az egyszeri 
megvalósítási költség, illetve a késıbbi üzemeltetési költségek jelentıs csökkentése miatt - a 
tervek szerint a Sport utcában 7 darab ingatlan szennyvízelvezetéséhez, valamint a Mikszáth – 
Mátyás utcában 10 darab ingatlan bekötéséhez is 1-1 darab szennyvízátemelı mőtárgyat 
terveztek be – az lenne a legjobb megoldás, ha az utcaszakaszok szennyvízelvezetése 
kizárólag gravitációsan, többlet gerincvezeték kiépítésével kerülne bevezetésre a Rákóczi és 
Jéggyár utca átemelıjén a hálózatba.  
Ezen megoldás szerinti engedélymódosítást kérelmezték az engedélyt kiadó környezetvédelmi 
felügyelıségen, hogy az immáron költséghatékonyabb mőszaki megoldással elkészíttethessék 
a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához 
az ajánlatkérési tervdokumentációt. 
Az elızetes tájékoztató árajánlatkérések alapján az ajánlatkérési tervdokumentáció kérése és 
elbírálása - a közbeszerzési szabályzat alapján - a polgármester hatáskörébe tartozna, azonban 
a beérkezett ajánlatok alapján az ajánlatokról a Képviselı-testület jogosult dönteni, mivel 
azok meghaladják a polgármester hatáskörébe tartozó értékhatárt, az egy millió forintot. 
Az ajánlatkérési tervdokumentáció elkészítésére három cégtıl kértek árajánlatot.  
A megadott határidıig, azaz 2012. október 12. 1000 óráig mind a három ajánlattevıtıl érkezett 
árajánlat az alábbiak szerint: 

1. KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervezı és Szolgáltató Kft.– 5700 Gyula, nagyváradi út 
54. 
Ajánlati nettó ár: 1.200.000,- Ft bruttó ár: 1.524.000,- Ft 

2. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. – 5700 Gyula, Hold u. 10. 
Ajánlati nettó ár: 1.400.000,- Ft bruttó ár: 1.778.000,- Ft 

3. „BÉKÉSÚT” Mélyépítı Kft. – 5700 Gyula, Pacsirta u. 46. 
Ajánlati nettó ár: 1.350.000,- Ft bruttó ár: 1.714.500,- Ft 

 
A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési 
javaslatot készített, amelyet az elıterjesztéshez mellékelt az irodavezetı. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, 
Tervezı és Szolgáltató Kft. – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.524.000,- Ft bruttó 
áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
A polgármester 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 
szennyvízcsatorna hálózat bıvítés (Sport utca – Mátyás utca – Mikszáth utca) közbeszerzési 
eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához ajánlatkérési tervdokumentáció 
készítése” 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 szennyvízcsatorna hálózat bıvítés (Sport utca – Mátyás utca – Mikszáth utca) 
közbeszerzési eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához ajánlatkérési 
tervdokumentáció készítése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra a KÖVITE-
PLUSZ Mérnöki, Tervezı és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.), az 
ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Hold u. 10.) és a „BÉKÉSÚT” 
Mélyépítı Kft. (5700 Gyula, Pacsirta u. 46.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı 
lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város szennyvízcsatorna hálózat bıvítés (Sport utca – Mátyás utca – Mikszáth utca) 
közbeszerzési eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához ajánlatkérési 
tervdokumentáció készítése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás 
eredményeként az Ajánlattételi felhívás 9. pontja alapján a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, 
Tervezı és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.) – mint legalacsonyabb 
összegő ajánlattevı – 1.524.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város szennyvízcsatorna hálózat bıvítés (Sport utca – Mátyás utca – Mikszáth utca) 
közbeszerzési eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához ajánlatkérési 
tervdokumentáció készítése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Tervezési 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: 

 318/2012.(X.25.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
szennyvízcsatorna hálózat bıvítés (Sport utca – Mátyás utca – Mikszáth utca) közbeszerzési 
eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához ajánlatkérési tervdokumentáció 
készítése” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása 
kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város szennyvízcsatorna hálózat bıvítés (Sport utca – Mátyás utca – Mikszáth utca) 
közbeszerzési eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához ajánlatkérési 
tervdokumentáció készítése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra a KÖVITE-
PLUSZ Mérnöki, Tervezı és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.), az 
ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Hold u. 10.) és a „BÉKÉSÚT” 
Mélyépítı Kft. (5700 Gyula, Pacsirta u. 46.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı 
lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város szennyvízcsatorna hálózat bıvítés (Sport utca – Mátyás utca – Mikszáth utca) 
közbeszerzési eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához ajánlatkérési 
tervdokumentáció készítése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás 
eredményeként az Ajánlattételi felhívás 9. pontja alapján a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, 
Tervezı és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.) – mint legalacsonyabb 
összegő ajánlattevı – 1.524.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város szennyvízcsatorna hálózat bıvítés (Sport utca – Mátyás utca – Mikszáth utca) 
közbeszerzési eljárás keretében történı kivitelezıjének kiválasztásához ajánlatkérési 
tervdokumentáció készítése” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Tervezési szerzıdés aláírásával.  
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı  
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Dévaványa, Jéggyár u. 
7/1. tetıtér 9. sz. alatti költségalapú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 
megjelentetésérıl való döntéshozatal. 
Elmondja, hogy a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 
9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a bérlı személyének 
kiválasztása pályázat útján történik. 
Ugyanezen rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése rendelkezik a pályázati hirdetmény 
megjelentetésérıl, illetve a pályázati kiírás tartalmáról.  
„A bérbe adó a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétıl számított 30 napon belül 
köteles megjelentetni.” 
„A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 
a) a meghirdetett lakás mőszaki jellemzıit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat) 
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét, 
c) a lakás lakbérének összegét, 
d) a pályázat benyújtásának határidejét, 
e) tájékoztatást arról, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi 
lakbér egyösszegő megfizetését vállalja.” 
A polgármester elmondja, hogy a pályázati hirdetmény a Dévaványai Hírlap 2012. november 
1-i számában fog megjelenni, ha a testület a javaslatot jóváhagyja.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével. 
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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 pályázati hirdetmény megjelentetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 319/2012.(X.25.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetıtér 9. 
sz. alatti költségalapú bérlakásra vonatkozóan a következı pályázati hirdetményt jelenteti meg 
a Dévaványai Hírlap 2012. november 1-én megjelenı számában: 
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. 
tetıtér 9. sz. költségalapú bérlakását. 
 
Az ingatlan paraméterei: 
A lakás 1 szobaszámú, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 32,56 m2 

Lakbérbeszámításhoz figyelembe vett alapterület 32,56 m2. 
A lakbér mértéke: 346,- Ft/m2/hó (tetıtér miatt 0,9-es szorzó alkalmazása)  
A lakás havi lakbére: 10.139,- Ft /hó 
A havi közös költség összege 700,- Ft/hó. 
Karbantartási óvadék összege 50.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés elıtt esedékes. 
A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a 
legtöbb havi lakbér egyösszegő megfizetését vállalja. 
 
A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal 9-es irodájában lehet igényelni. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2012. 11. 16. délelıtt 10 óra. 
A pályázat benyújtásának helye:  Polgármesteri Hivatal  9-es számú irodája 
                                                      5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati hirdetmény 
megjelentetésérıl. 
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 

Csatári Mónika pénzügyi ügyintézı 
Határidı:  értelem szerint   
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés idıarányos bérleti díj 
mérséklés iránti kérelem, amelyet a Strandfürdı büfé üzemeltetıje Rideg Zoltán vállalkozó 
nyújtott be.  
Az elıterjesztést Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı készítette, amit a 
bizottság ülésén véleményezett, amellyel kapcsolatban vita alakult ki.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy Strandfürdı büfé üzemeltetıje Rideg Zoltán vállalkozó 2012. 
október 10-én érkezett levelében azzal a kérelemmel fordul a Képviselı-testülethez, hogy a 
2012. évi bérleti díjat mérsékelje. Támogassa kérelmét és döntsön arról, hogy a 2012. évre 
vonatkozóan a bérleti díj megfizetése idıarányos legyen, mivel a strandfürdı területén végzett 
felújítási munkálatok elhúzódása miatt a nyitás 2012. június 30-án kezdıdött úgy a fürdızı 
vendégek, mint a büfére vonatkozóan is.  Mivel a bérleti jogot a bérleti díjjal a Képviselı- 
testület állapította meg, így a bérleti díjra vonatkozó mérséklésrıl is a Képviselı-testület 
dönthet.  A vállalkozó két havi bérleti díj elengedését kéri, amely összegszerően 190.000,- Ft.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen egy módosító indítvány hangzott el mely szerint 85.000,- 
Ft-ot engedjenek el, amelyet 1 bizottsági tag támogatott, 6 bizottsági tag pedig nem értett vele 
egyet.  
Elmondja a bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett javasolja a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását a testületnek, mely szerint kéthavi bérleti díj megfizetését 
engedjék el, amelynek összege 190.000,- Ft +Áfa. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – egyetért azzal, hogy a vállalkozónak bevétel kiesése volt a 
fürdı nyitásának elhúzódása miatt. Az alpolgármester elmondja, hogy a fürdıbe látogatók 
erıs kritikával illették a büfé üzemeltetésének színvonalát.  
Az elıterjesztésben le van írva, hogy a szerzıdés határozott idıre szól. Tudomása van arról, 
hogy egy szerzıdésbe nem lehet belefogalmaznia azt, hogy a vállalkozó tevékenységét 
közmegelégedésre végezze. A vállalkozás saját érdeke lenne, hogy minél színvonalasabb 
legyen a szolgáltatás. Megjegyzi, hogy az idei nyár kedvezett a strandra járóknak.  
Az alpolgármester nem támogatja a kérelemben foglaltakat.  
Elmondja, hogy az ifjúsági tábor átadásra került, ezért még több látogatót várnak a strandra. 
Véleménye szerint fel kellene hívni a vállalkozó figyelmét arra, hogy a szolgáltatást 
színvonalasabban végezze, vagy gondolkodni kell a szerzıdés kölcsönösen történı 
felbontásán.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a bizottsági ülésen is hangzott el hasonló 
vélemény, de volt fordított vélemény is. A strandra látogatók igénye nem azonos, valamint az 
anyagi lehetıségeik sem. Elmondja, hogy olyan kiírást nem lehet készíteni, amelyben 
minıségi követelmények is vannak.  
A polgármester elmondja, hogy az észrevételt megtehetik a vállalkozó felé az elhangzottak 
alapján.  
Elmondja még, hogy a bérleti szerzıdés 2014. augusztus 31-ig tart.  
Arra való tekintettel, hogy bıvülni fog a látogatói létszám újra kellene tárgyalni, vagy 
lehetıséget biztosítani arra, hogy a táborlakók számára más vendéglátó egység is szállíthat.  
Javasolja, hogy a vállalkozóval kezdjenek el egy egyeztetési folyamatot.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Módosító indítványként elhangzott, hogy ne mérsékeljék a bérleti díjat. 
Elhangzott az is, hogy a kérelemben szereplı 190.000,- Ft felét, azaz 95.000,- Ft-ot 
engedjenek el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy a bérleti díjat ne mérsékeljék kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül nem került elfogadásra a módosító indítvány.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket.  
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Aki egyetért azzal, hogy kérelemben szereplı 190.000,- Ft felét, azaz 95.000,- Ft-ot 
engedjenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint kéthavi bérleti díjat azaz: 190.000,- Ft-ot 
engedjenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 320/2012.(X.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Rideg Zoltán 
vállalkozó, a strandfürdıbüfé üzemeltetıje részére (5500 Gyomaendrıd, Hısök útja 
9/1. sz.) a 2012. évi bérleti díjból kéthavi bérleti díj megfizetését elengedi - amely 
összegszerően 190.000,- Ft +Áfa -, mivel a fürdı területén a felújítási munkák 
elhúzódtak, így a fürdı is június 30-án nyitott meg.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a hivatal útján a kérelmezıt a 
testület döntésérıl tájékoztassa.   
  
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
               Csatári Mónika pénzügyi ügyintézı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Dévaványai 
Sportegyesület kérelme. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy Dévaványai Sportegyesület képviseletében Váradi Károly elnök 
azzal a kéréssel fordul a Képviselı-testület felé, hogy az egyesület részére pályázat 
elıfinanszírozása miatt  500.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület még ebben az 
évben.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a 
közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi 
feltételeknek megfelelıen, továbbá a kérelmezı csatolta a postai feladóvevény másolatát 
arról, hogy az éves beszámolóját elküldte az Országos Bírósági Hivatal felé.  
Az ülésen elhangzott, hogy a 2013. évi költségvetést még nem ismerik, ha ezen összeget 
vissza kell fizetni az Egyesületnek a következı évben, akkor nagyobb támogatást fognak 
kérni. Ebbıl adódóan a bizottság javasolja, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére a kért 
500.000,- Ft-ot vissza nem térítendı támogatásként ítéljék meg, ezen összeggel növeljék meg 
az Egyesület ez évi támogatását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint 500.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást 
nyújtsanak a Dévaványai Sportegyesület részére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
321/2012.(X.25.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Sportegyesület részére (képviseli: Váradi Károly elnök) 500.000,- Ft vissza nem 
térítendı támogatást nyújt az Egyesület mőködésének segítése céljából. 
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben biztosított általános 
tartalék terhére mőködési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre, kiadásként 
biztosítja. 
 
Az egyesület a támogatás összegével legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében 
elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, 
vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  döntést követıen  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés támogatás iránti kérelem.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a Tündérkert Európai Alapítványtól (1054 Budapest, Zoltán u. 11. 
sz., képviseli: Rizmayer Zoltánné a kuratórium elnöke) támogatás iránti kérelem érkezett.  
A kérelem anyagi támogatásra vonatkozik, amit szociális helyzetük, vagy egészségi állapotuk 
miatt hátrányos helyzetbe került gyermekek megsegítésére használ fel az Alapítvány.  A 
kérelem két beteg kisgyermek sorsát mutatja be, akik gyógykezelésére győjt pénzt az 
Alapítvány.  
A kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelıen, 
továbbá a kérelmezı csatolta a postai feladóvevény másolatát arról, hogy az éves 
beszámolóját elküldte az Országos Bírósági Hivatal felé.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy településen is vannak beteg gyermekek, akik anyagi 
támogatásra szorulnak. Jelenleg is győjtés folyik Marton Ildikó gyógykezelésére. 
Tehát a bizottság nem javasol támogatást megítélni az Alapítvány részére.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Örömmel vennék, ha az Alapítvány segítséget tudna nyújtani a Marton Ildikó 
gyógykezeléséhez.  



 34 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Tündérkert Alapítvány részére támogatást 
ne nyújtsanak, mivel a Dévaványán élı Marton Ildikó gyógykezelését a Dévaványai 
Felemelkedéséért Alapítványon keresztül segítik, aki ugyancsak ıssejt kezelésen vett részt, 
valamint kérik az Alapítványt, ha lehetıségük van rá, kapcsolataik révén nyújtsanak 
segítséget  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
322/2012.(X.25.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Tündérkert 
Európai Alapítvány (1054 Budapest, Zoltán u. 11. sz., képviseli: Rizmayer Zoltánné 
kuratórium elnöke) részére anyagi támogatást nem nyújt, mivel a Dévaványán élı 
Marton Ildikó gyógykezelését a Dévaványai Felemelkedéséért Alapítványon 
keresztül segíti, aki ıssejt kezelésen vett részt. 
Úgy dönt, kéri a Tündérkert Európai Alapítványt, hogy lehetıségeikhez mérten, 
kapcsolataik révén nyújtsanak segítséget Marton Ildikó gyógyulásnak elısegítése 
érdekében.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Tündérkert Európai 
Alapítványt a testület döntésérıl - a határozat megküldésével - tájékoztassa.  

 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés szintén támogatás iránti 
kérelem. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a Körös- Sárréti Katasztrófa- és Polgárvédelmi Egyesület (5520 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz., képviseli: Kovács Krisztián elnök) részérıl kérelem 
érkezett a Képviselı-testülethez.  
A kérelemben le van írva, hogy a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében 
2012. november 8-án tőzoltó szakmai verseny kerül megrendezésre, amelyhez támogatást 
kérnek az önkormányzat anyagi lehetıségéhez mérten.  
Elmondja, hogy a kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a közpénzekbıl 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek 
megfelelıen, továbbá a kérelmezı csatolta a postai feladóvevény másolatát arról, hogy az 
éves beszámolóját elküldte az Országos Bírósági Hivatal felé.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy az Egyesület részére 10.000,- Ft-ot javasol a bizottság 
támogatásként megítélni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint 10.000,- Ft támogatást nyújtsanak a 
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére, a szakmai verseny megrendezéséhez 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
323/2012.(X.25.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Körös- Sárréti 
Katasztrófa- és Polgárvédelmi Egyesület (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz., 
képviseli: Kovács Krisztián elnök) részére 10.000,- Ft támogatást nyújt a Szeghalmi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében 2012. november 8-án tőzoltó 
szakmai verseny megrendezéséhez.  
 
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2012. évi költségvetésben 
biztosított általános tartalék terhére mőködési célú pénzeszköz államháztartáson 
kívülre, kiadásként biztosítja. 
Az egyesület a támogatás összegével legkésıbb 2013. január 31-ig számla ellenében 
elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, 
vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés egy tájékoztató. 
Elmondja, hogy a Képviselı-testület döntött arról, hogy csatlakozik a 2012. szeptember 16. és 
22. között megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Hét kampányhoz és 2012. szeptember 
21-én Európai Autómentes Napot szervez. 
A szervezés lebonyolításában a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány mőködött közre. 
A lebonyolításhoz szükséges forrásokat támogatóktól győjtötte össze. 
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelmet nyújtott be Békés Megyei 
Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi, Mezıgazdasági, Környezetgazdálkodási és 
Turisztikai Bizottsága részére, amelyre jelzés a mai napig nem érkezett. 
A támogatók és személyes segítık részére több mint 70 köszönılevelet küldött ki az 
Alapítvány munkatársa, akik anyagi vagy természetbeni támogatásukkal hozzájárultak a 
program sikeres megvalósításához.  
A plakátokon meghirdetett programok maradéktalanul megvalósultak.  
A legnagyobb tömeget megmozgató III. Gurul Ványa felvonulás volt, amelyen 706-an vettek 
részt. Így a tavalyi 614 regisztrált résztvevıvel büszkélkedı rekord az idén megdılt. 
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A megvalósult eseményrıl elmondhatják, hogy civilek, vállalkozók és intézmények 
összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg.  
A tájékoztatóhoz fotók is vannak csatolva.  
A polgármester megköszöni a Dékányné Szalai Katalin szervezınek a tájékoztatót. 
A polgármester elmondja, hogy Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, 
azzal a kéréssel fordul a képviselı-testülethez, hogy a 2012. évi költségvetés általános 
mőködési elıirányzat tartalék terhére biztonsági tartalékként 2.000.000,- Ft-os elıirányzat 
módosítást engedélyezni szíveskedjen a szociális juttatásokra. 
Elmondja, hogy 2012. évben szociális kölcsön címén 3.554.800,- Ft-ot biztosított 
önkormányzatnak a szociálisan rászorultak részére, melybıl 2012. szeptember 30-áig 
615.620,- Ft került visszafizetésre. Évvégéig visszafizetésre elıirányzat 2.184.800,- Ft. 
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja a bizottság 1 millió forint elıirányzat módosítást javasol megszavazni a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság részére.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy 12 éve képviselı, ezen idıszak alatt nem volt 
rá példa, hogy a Szociális Bizottság ne tudjon kijönni az éves mőködési keretébıl, mindig 
pénzmaradvány volt. Az alpolgármester véleménye, hogy az adott keretbıl úgy kell 
gazdálkodni, hogy az elegendı legyen. Tehát be kell osztani, ami van.  
Az alpolgármester nem támogatja a kérelemben foglaltakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, a Szociális Bizottság az idei évben 10 millió forinttal kevesebb 
összegbıl gazdálkodik, mint az elmúlt évben. Megjegyzi, hogy a lakosság rá van szorulva a 
támogatásra. Megerısíti, hogy a pénz még nem fogyott el, biztonsági tartalékot kér a 
bizottság. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a bizottság az idei évben lényegesen kevesebb 
pénzt osztott ki a rászorulók részére. Megjegyzi, hogy a kérelmet szinte mindig ugyanazon 
személyek nyújtanak be. Kérdés, hogy indokolt azoknak a kérelme? Elmondja, aki egyszeri 
kérelmet nyújt be, annak a személynek csak néhány ezer forintot tudnak adni.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja a Szociális Bizottság azoknak a kérelmezıknek nyújt segítséget, 
akiknek az indokolt. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – a Szociális Bizottság tagjaként mondja el, hogy nincs könnyő 
helyzetben a bizottság a kérelmek elbírálása során. A kérelmezık részére 2.000-5.000,- Ft 
közötti összeget tudnak támogatásként nyújtani, ami nagyon szerénynek mondható. Magasabb 
összeg megítélésére nincs lehetıségük, hiszen a rendelkezésre álló keret is kevesebb, mint az 
elızı évben volt. Megjegyzi, hogy nagyon sok kérelem érkezik a bizottsághoz.  
Röviden szól arról, hogy a rászorulók részére a főtési szezonban fát is biztosítanak.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére ítéljék meg az 
1.000.000,- Ft összegő elıirányzatot, mivel nem veszélyeztetheti a bizottság munkáját.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, valóban nem volt még arra példa, hogy a bizottság elıirányzat 
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módosítást kért. Elmondja azt is, amikor kimaradt a pénz, akkor azt a következı évben már 
nem kapták meg pluszként, az visszakerült a közös kasszába.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a környezı településeken sokkal szőkösebbek az 
ilyen jellegő támogatások.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, mely szerint ne biztosítsanak elıirányzatot a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság részére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül nem fogadja el a módosító indítványt.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy 2 millió forint elıirányzatot biztosítsanak a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság részére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy 7 ellenszavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül 
nem fogadja el a 2 millió forint elıirányzat biztosítását.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint 1 millió forinttal emeljék meg a szociális 
segélykeretet kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
324/2012.(X.25.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság rendelkezésére álló szociális segélykeret elıirányzatot 
1.000.000,- Ft-al megemeli.  
Az elıirányzatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság által kiutalt szociális kölcsön 
ez évben visszafizetett törlesztı részletei biztosítják.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
foglalja össze a következı elıterjesztésben leírtakat, amely termıföld vásárlási igénnyel 
kapcsolatos.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Likerné Dr. Diószegi Mária 5510 
Dévaványa, Damjanich u. 2/1. sz. alatti lakos termıföld vásárlási szándékkal kereste meg 
önkormányzatot. Levelében leírta, hogy a tulajdonában lévı Dévaványai Villamosgép 
Tekercselı Üzem mögötti Dévaványa 01286/5 hrsz-ú, 4.065 m2 nagyságú szántó mővelési 
ágú földterületet szeretné megvásárolni. 
Indoklásában leírja, hogy a földterület haszonbérbe van kiadva. A közelmúltban a bérlı 
talajlazítást végzett a területen, melynek következtében az üzem betonkerítése kidılt, melynek 
javítása ezáltal szükségessé vált. 
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Leírta azt is, hogy az üzem termelése oly mértékő, hogy kamion nagyságú teherautóval 
szállítják el a megtermelt mennyiséget minden nap. Az üzem udvarának szőkössége miatt a 
kamion az udvaron megfordulni nem tud, csak a közútról történı tolatással lehet az üzem 
területére bejönni. A földterület megvásárlásával ezen problémát orvosolni tudnák. Saját 
földterületen ezt a problémát azért nem tudják megoldani, mivel ott szélgenerátort 
szeretnének építeni. 
Az irodavezetı tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a földterület jelenleg haszonbérbe van 
kiadva.  
A bérleti szerzıdést határozott idıre 2011. november 7-tıl 2016. november 7. napjáig 
kötötték meg a bérlıvel. A bérleti díj a 2011/2012-es gazdasági évre 15.963,- Ft. 
Az irodavezetı elmondja, amennyiben a képviselı-testület a pályázat kiírása mellett dönt, 
abban az esetben a bérlınek felmerült költségeit meg kell téríteni, amely 150-200.000,- Ft 
körüli összeget tesz ki.    
Az irodavezetı elmondja, hogy ingatlant értékesíteni, illetve értékesítésre kijelölni az 
önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése 
alapján csak ingatlan és ingó vagyon esetén egy évnél nem régebbi – ingatlanforgalmi 
szakértı, illetve értékbecslı által készített – forgalmi értékbecslés alapján lehet.  
A Vagyonrendelet 13. § (1) bekezdése alapján „Az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanvagyon elidegenítése, ingatlanvagyon tulajdonjogának megszerzése tárgyában 
kizárólag a Képviselı-testület jogosult dönteni.”, ezért kéri a Képviselı-testületet, hogy 
elıterjesztést megtárgyalni és az ingatlan eladásával kapcsolatban dönteni szíveskedjen. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elıterjesztésben foglaltak 
ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja a bizottság 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal javasolja, hogy 
földterület kerüljön értékesítésre az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak 
megfelelıen.  
A bizottsági ülésen felmerült az is, hogy nem nagy területrıl van szó, de elképzelhetı, hogy a 
bérlınek a megélhetéséhez erre a kis területre is szüksége van. Tudomása van arról, hogy a 
bérlınek elıvásárlási joga van, de elképzelhetı, hogy nincs lehetısége a terület 
megvásárlására, ezért javasolja, hogy ajánljanak fel számára csereterületet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
A következı ülésre utána fognak nézni, hogy tudnak-e felajánlani csereterületet a jelenlegi 
bérlı számára.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a terület értékesítése esetén a jelenlegi bérlıt az önkormányzatnak 
kárpótolni kell, ami veszteséget jelent. 
A földterület értékesítését támogatja a képviselı.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az ingatlan értékbecslı által 
meghatározott ár plusz a bérlıt érı összes kár lehet az induló ár.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a 01286/5 hrsz-ú szántó mővelési ágú, 4.065 
m2 területő ingatlant ingatlanforgalmi értékbecslést követıen értékesítésre jelöljék ki 
versenytárgyalás útján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
325/2012.(X.25.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában 
álló 01286/5 hrsz-ú szántó mővelési ágú 4.065 m2 területő ingatlanát 
ingatlanforgalmi értékbecslést követıen értékesítésre jelöli ki versenytárgyalás útján.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az értékbecslés elkészíttetésével, 
valamint az elidegenítésre vonatkozó versenytárgyalás hirdetményének 
összeállításával és a soron következı képviselı-testületi ülésre történı 
elıterjesztésével jóváhagyás céljából. 
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szőcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezetı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a könyvvizsgálói 
feladatok ellátásával, az arról szóló megbízási szerzıdéssel a 2011-es évben két alkalommal is 
foglalkozott a Képviselı-testület.  
A képviselı-testület a 231/2011.(VI.16.) Kt. határozatával a megbízási szerzıdésmódosította, 
melyet mindkét fél aláírt.   
A döntés alapján a megbízási szerzıdés 5.5 pontja újabb felsorolással egészült ki a szerzıdés 
felmondásának módozatai tekintetében az alábbiak szerint: 
„Megbízó és a Megbízott a szerzıdést a költségvetési év lezárását követı határidıre indoklás 
nélkül felmondhatja. A felmondást az adott költségvetési év október 31-éig kell közölni a 
Megbízóval, illetve Megbízottal.” 
Az irodavezetı elmondja, hogy a módosított megbízási szerzıdés alapján október 31-ig 
döntenie kell a Képviselı-testületnek arról, hogy felmondja-e szerzıdést vagy marad továbbra 
is a könyvvizsgálat ebben a formában ellátva.  
Az irodavezetı tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a könyvvizsgálati kötelezettség 2013. január 
1-tıl megszőnik.  
Az elıterjesztésben leírta azt is, hogy várhatóan a könyvvizsgálókat az ÁSZ rendeli ki. 
Az irodavezetı elmondja, ha a képviselı-testület olyan döntést hoz, hogy nem kíván 
könyvvizsgálót alkalmazni abban az esetben 2013. április 30-al mondhatja fel a megbízást, 
mivel a 2012. évi mérleget auditáltatni kell. 
Az irodavezetı javasolja, hogy a 2013-as évre vonatkozóan a könyvvizsgáló megbízatását ne 
mondják fel, mivel a változások miatt nagy szükség lesz a szakmai munkájára.  
Az irodavezetı tájékoztatja a jelenlévıket, hogy jelenleg a könyvvizsgálati feladatok ellátása 
havi bruttó 44.450,- Ft, éves szinten ez 533.400,- Ft-ot jelent a költségvetésben.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani az elıterjesztéssel kapcsolatban.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetınek 
az elıterjesztésben foglaltak ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, a bizottság egyhangúlag javasolja a testület felé, hogy Galuska 
Józsefné könyvvizsgálóval a jelenleg érvényben lévı szerzıdést ne bontsák fel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a megbízási szerzıdést Galuska Józsefné 
könyvvizsgálóval ne bontsák fel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
326/2012.(X.25.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa 
Város Önkormányzata és Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló (5700 Gyula, 
Körösi Csoma Sándor u. 1. sz.) között 2006. május 3-án létrejött és az önkormányzat 
könyvvizsgálati feladatainak elvégzésére vonatkozó megbízási szerzıdését nem 
mondja fel. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
Határidı:  2012. október 31. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Balogh Csilla jegyzı 
terjesztette a testület elé, amelynek tárgya: elvi állásfoglalás a szociális és gyermekjóléti 
feladatok társulás formájában történı ellátásáról. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére, hogy ismertesse az 
elıterjesztésben foglaltakat.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a következı két elıterjesztés szorosan kapcsolódik 
egymáshoz. Az egyik elvi állásfoglalás a szociális és gyermekjóléti feladatok társulás 
formájában történı ellátásáról. A másik elıterjesztés pedig a mai napon érkezett a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezetétıl, amely a társulásban történı további 
együttmőködéssel kapcsolatos.  
A jegyzı az elsı bejelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített, szociális 
alapellátási és szakosított ellátást biztosító, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgálati 
feladatait térségi intézmény keretében látja el Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
tagjaként.  
A Többcélú Társulás feladatellátása 2013-tól a jogszabályi környezet változása miatt jelentıs 
változáson megy át.  
Az új Önkormányzati törvény január 1-tıl hatályba lévı rendelkezései szabályozzák az 
önkormányzati társulások létrehozását, szervezetét, mőködését is. A már mőködı társulások 
társulási megállapodásait a törvény hatályba lépését követı 6 hónapon belül felül kell 
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vizsgálni és összhangba kell hozni a törvénnyel. A törvény erejénél fogva megszőnnek a 
többcélú társulások munkaszervezetei és a többcélú társulások kiegészítı támogatása is 
megszőnik.  
 
Mindezen alapvetı változások kezelése miatt a társulást alkotó települések polgármesterei a 
Társulás Tanács ülésén foglalkoztak a társulás jövıjét érintı kérdésekkel.  
Ezen megoldandó feladatok közül az egyik legfontosabb a szociális és gyermekjóléti 
feladatok ellátásának jövıbeni módja. A térségi intézmény az elmúlt években strukturális 
változáson ment át, mely egy esetleges különválás esetén nem maradhat változatlanul és az 
engedélyek megkérésénél minden telephelyen külön-külön meg kell felelni a jogszabályi 
elıírásoknak.  
Jelenleg minden település olyan szőkös létszámmal végzi a feladatait, amit már önálló 
intézményi mőködtetés esetén képtelen ellátni, de több alkalmazottat nem képes egy-egy 
szolgáltatás finanszírozni, az ismert várható állami támogatásból.  
Finanszírozás szempontjából várható, hogy a korábbi többcélú kiegészítı támogatás helyébe 
olyan új állami hozzájárulás lép, amely szintén preferálja ezen feladatok társulási formában 
történı ellátását.  
Összességében mind a mőködési engedély, mind a szakmai létszám, mind pedig a 
finanszírozás szempontjából az a kedvezıbb, ha a települések továbbra is társult formában 
látják el a szociális és gyermekjóléti szolgálati feladatokat.  
A feladatok nem a jelenlegi formában kerülnének ellátásra, hanem létrehoznának egy 
intézményfenntartó társulást, amelynek nem ugyanazon települések lennének a tagjai, 
amelyek a kistérségi társulás tagjai. Ennek a társulásnak nem lenne tagja pl. Körösladány  
– egyelıre nem mutatja szándékát –, Csökmı Nagyközség viszont szeretne tagként részt 
venni a társulásban. 
Arra törekszenek, hogy a társulást létrehozzák, a társulási megállapodás tervezete még 
november hónapban a testület elé kerülhessen, és ne legyen annak akadálya, hogy a társulás 
január 1-én megkezdje a munkáját, illetve átvegye jogutódjától a Többcélú Társulástól a 
jelenlegi intézményt és a jelenlegi feladatellátást.  
A jegyzı elmondja, hogy a testületnek egy elvi állásfoglalást kell hozni a tekintetben, hogy a 
szociális alapellátási és a szociális szakosított ellátást biztosító, valamint a gyermekjóléti 
szolgálati feladatainak a továbbiakban is társult formában kíván eleget tenni. 
Röviden ennyiben kívánta ismertetni az elıterjesztésben foglaltakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint:  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített szociális alapellátást, az 
ugyanezen törvényben meghatározott szakosított ellátást biztosító, valamint a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában 
meghatározott gyermekjóléti szolgálati feladatait társult formában kívánja ellátni dévaványai 
székhellyel. Megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a kidolgozott intézményfenntartói 
társulási megállapodást terjessze a képviselı-testület elé elfogadás céljából.” 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: 
327/2012.(X.25.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített 
szociális alapellátást, az ugyanezen törvényben meghatározott szakosított ellátást 
biztosító, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálati feladatait 
társult formában kívánja ellátni dévaványai székhellyel. 
 
Megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a kidolgozott intézményfenntartói 
társulási megállapodást terjessze a képviselı-testület elé elfogadás céljából.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  2012. novemberi ülésre 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy állást kell foglalni a testületnek abban is, hogy 
mely feladatok ellátását kívánja továbbra is társulási formában ellátni. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, dönteni szükséges a testületnek abban is, hogy a 
megmaradó Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásában milyen feladatokat kíván a jövıben 
fenntartani és mire kíván társulni 2013. január 1-ét követıen.   
Elmondja, hogy a Társulás minden egyes tagtelepülése e tekintetben fog hozni döntést. 
Elmondja, hogy az együttmőködésben véleményük szerint fontos terület a belsı ellenırzés, a 
területfejlesztés, az orvosi ügyeleti ellátás, illetve azok a kifutó pályázatok, ahol fenntartási 
kötelezettség van. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzınek az elmondottakat.  
A polgármester elmondja, hogy az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság 
ülésén javaslatot fogalmazott meg e tekintetben.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a következı feladatok ellátásában 
mőködjenek együtt a Társulással:  

- belsı ellenırzés,  
- területfejlesztés, 
- orvosi ügyeleti ellátás,  
- folyamatban lévı, illetve le nem zárt pályázatok tekintetében, ahol fenntartási 

kötelezettsége van az önkormányzatnak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
328/2012.(X.25.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 
továbbra is együtt kíván mőködni a következı Társulásban ellátott feladatokban: 

-  belsı ellenırzés,  
- területfejlesztés, 
- orvosi ügyeleti ellátás,  
- folyamatban lévı, illetve le nem zárt pályázatok tekintetében, ahol fenntartási 

kötelezettsége van az önkormányzatnak.  
 

Képviselı testület felkéri a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot tartalmazó 
határozatot 2012. november 10-ig küldje meg a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás részére. 
 
Felelıs:  Pap Tibor  polgármester 
Határidı:  2012. november 10. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az Inox-Therm Kft. (4400 Nyíregyháza, 
Sóstói u. 61.), mint a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 kódszámú Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva tárgyú pályázat egyik kivitelezıje fizetési 
felszólítással kereste meg önkormányzatot, hogy az általuk már elvégzett munkájáért járó 
díjat az önkormányzat még nem teljes mértékben egyenlítette ki. A hátralék összege 
4.290.000,- Ft, amely teljes összegben állami támogatás. Ezen összeg a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. részérıl még a mai napig sem került 
átutalásra a vállalkozó számlájára. Az összeg kiegyenlítésének érdekében a kivitelezı azzal a 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy egy kölcsönszerzıdést kössenek a fennmaradó 
összeg kifizetésére vonatkozóan. Amennyiben a fenti összeget a kivitelezı az Energia 
Központ részérı megkapja, úgy annak átutalásáról intézkedik az önkormányzat számlájára. A 
kölcsönszerzıdés biztosítékául az Inox-Therm Kft. azonnali beszedési megbízásra vonatkozó 
felhatalmazó levelet kíván átadni az önkormányzat részére.  A számlavezetı banknál 
tájékozódnának, hogy a Kft-nek van-e sorban állása.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy félti az önkormányzat pénzét. Biztonságosabb forma 
az engedményezés, akkor biztosabbnak látja, hogy a pénzüket visszakapják. Nem biztos 
abban sem, hogy a banktól olyan információt kapnak, amit elvárnak. Véleménye, hogy a Kft. 
részére ne fizessék ki a több mint 4 millió forintot, mivel nem látja biztosítottnak annak 
visszafizetését.  
A képviselı elmondja, ha engedményezésrıl lenne szó, akkor akadályát nem látná annak, 
hogy a Kft-nek kifizessék a pénzt.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az engedményezés nem jöhet szóba, 
mivel a kifizetési kérelem a rendszeren fel van adva a támogató felé. Elmondja, hogy a két 
korábbi esetben az engedményezési szerzıdés megkötésére lehetıség volt, mivel a kifizetési 
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kérelmet visszavonták. Ebben az esetben a kérelem visszavonására nincs lehetıség, mivel 
addigra letelik a pályázat befejezési határideje.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy hasonló döntést már hozott a képviselı-testület, amit akkor sem 
támogatott. Elmondja, hogy azt az összeget most nélkülözik, ha bankba lenne, akkor kamatot 
kapnának utána. Meglátása, hogy még lesz ilyen jellegő igény. Egyetért Kanó József 
képviselı által elmondottakkal.  
Kéri a testület tagjait, hogy döntésüket gondolják át, hiszen Dévaványa lakosságának pénzérıl 
van szó.  
Tudomása van arról, hogy a vállalkozók a munkát elvégezték, az önkormányzat részükre ki is 
fizette az önerı részt, a többi pályázati forrás, nem tehetnek arról, hogy a támogató nem utalta 
át.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy egy kifizetési kérelem van eddig 
teljesítve.  
Nyuzó Marietta képviselı – nem érti, hogy most vitatkoznak 4 millió forinton, néhány 
hónapja sokkal magasabb összeg kifizetésérıl döntöttek. Kaptak arra is ígéretet, hogy ez 
ügyben lesz, aki eljár. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, a folyamat elindult.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy nem az önkormányzat és nem is a 
kivitelezı hibája, hogy a közbeszerzési anyagot betették egy szekrény aljába, ez egyértelmően 
a támogatóé. A támogatónak jogában áll, hogy azt az iratot, amelyet már egyszer jóváhagyott, 
hogy még egyszer átnézze.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a holnapi napon jön Dévaványára a kivitelezı 
képviselıje, akivel tudnak ez ügyben egyeztetni. Dr. Kulcsár László ügyvéd jelezte, hogy a 
hétfıi napon jön az önkormányzathoz, akivel megbeszélik, milyen biztosítékot tudnak kérni a 
kivitelezıtıl, ami garancia arra, hogy ez a pénz a kifizetéskor, az önkormányzathoz érkezzen.   
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a szerzıdésben szerepel, hogy a kifizetési 
kérelem benyújtását követı harminc napon belül a támogatónak kell fizetni. Megjegyzi, hogy 
az elsı kifizetési kérelem teljesítése is jóval harminc napon túl történt meg.  
Kanó József képviselı – továbbra sem ért azzal egyet, hogy a kivitelezı részére fizessék ki a 
4 millió forintot. Az engedményezési szerzıdéssel egyenértékő szerzıdés megkötése esetén 
egyetértene a kifizetéssel.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy egy háromoldalú szerzıdés megkötését látja 
célszerőnek.  
Kanó József képviselı – javasolja, hogy ez ügyben ne hozzanak most döntést, a jövı hét 
folyamán hívjanak össze rendkívüli képviselı-testületi ülést, és akkor hozzák meg a döntést.   
Pap Tibor polgármester – a témát lezárja, a jövı hét folyamán rendkívüli ülés keretében 
hoznak döntést e témában ügyvéd úr javaslatát figyelembe véve.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
elıtt? 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – röviden szól az Eötvös út rossz állapotáról, amely állami fenntartásban van. Kéri a 
mőszaki irodát, hogy jelezzék a Közútkezelı Kht. Felé a problémát.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy korábbi testületi ülésen több állami fenntartásban 
lévı út állapotáról is volt szó. Az októberi testületi ülésre meghívta a Közútkezelı Kht. 
képviselıjét, de több felkészülési idıt kért.   
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Javasolja, hogy a novemberi testületi ülésre hívják meg a Közútkezelı Kht. igazgatóját, 
valamint az országgyőlési képviselıt is. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a holnapi napon jelzéssel fog élni a Közútkezelı Kht. felé.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy írásban jelezni fogják az illetékesek felé a 
felvetett problémát.  
Pap Tibor polgármester – ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a november 29-ei képviselı-testületi ülésre hívják meg a 
Közútkezelı Kht. igazgatóját, valamint az országgyőlési képviselıt kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
329/2012.(X.25.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2012. 
november 29-én tartandó munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésre hívják meg a 
Közútkezelı Kht. igazgatóját és az országgyőlési képviselıt.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a fürdıben a medence felújítása megtörtént, de az ott lévı 
tusolóké nem. Az ÁNTSZ ennek elmaradása miatt jelzéssel élt. Mi annak az oka, hogy ezen 
feladat július óta nem történt meg?  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, abban a hiszemben voltak, hogy ez a felújítás 
megtörtént. A fı vállalkozó az alvállalkozót ki is fizette. A holnapi napon felszólítják a 
vállalkozót a munka elvégzésére. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a strandfürdıben a gyógyászati résznél sikerült 
egy olyan megoldást alkalmazniuk – hálózati vízkímélés –, amely téli hónapokban 600.000,- 
Ft megtakarítást eredményez, a nyári hónapokban pedig kb. 300.000,- Ft-ot.  
A medence téliesítésére vonatkozóan nem kaptak megfelelı leírást.  
Röviden szól a faházak téliesítésének fontosságáról is.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a kivitelezınek is érdeke lenne, hogy a medence 
megfelelıen téliesítve legyen, mivel jótállási garanciája van e tekintetben. Fontosnak tarja az 
együttmőködést a kivitelezı részérıl is.  
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A polgármester tájékoztatásul elmondja még, hogy a november 29-ei képviselı-testületi ülés 
keretében közmeghallgatást tartanak, amelyen a lakosság közérdekő javaslatainak, 
felvetéseinek meghallgatására került sor. Minden érdeklıdıt ezúton hív meg. 
 
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 
kitüntetési ügy, valamint 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-1/10-13/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-6. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1930 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 

 
Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 

 
 


