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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 29-én 
megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  
   Kiss Károly   képviselı 

Nyuzó Marietta  képviselı 
Kanó József   képviselı 
Séllei Zsigmond  képviselı  
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Földi Imre   képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı   

    Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Valánszki Róbert aljegyzı, Virág Mihály a Magyar Közút Nonprofit Kft. 
Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója, Galuska Józsefné könyvvizsgáló, Feke László 
mőszaki irodavezetı, Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı, Dr. Kulcsár László ügyvéd, 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály 
Könyvtár vezetıje, Kállai Anikó a Strandfürdı szakmai koordinátora, Burainé Murányi 
Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény igazgatója, Erdeiné Mucsi Márta a 
József Attila Mővelıdési Ház intézményegység vezetıje, Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- 
Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, Földi Zoltán az Oktatási- Közmővelıdési- 
Sport és Ügyrendi Bizottság tagja, Lipták Judit újságíró, Nagy Ferenc az Ekuna Kft. 
ügyvezetıje, Szalai Ildikó védını, a lakosság részérıl 1 fı.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat. Külön köszönti Virág Mihályt a 
Magyar Közút Nonprofit Kft. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatóját, valamint Galuska 
Józsefné könyvvizsgálót.  
A polgármester elmondja, Földi Imre képviselı jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni. 
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 8 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekő javaslatainak, felvetéseinek 
meghallgatása és megvitatása. 

 
2. Dévaványa Önkormányzat Közoktatási intézményeire vonatkozó önkormányzati 

minıségirányítási program felülvizsgálata.  
Elıadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens  

 
3. A 2012. évi költségvetés ¾ éves teljesítésrıl szóló tájékoztató megvitatása. A 2013. 

évi költségvetés elızetes koncepciójának megtárgyalása. 
Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
 

4. A 2013. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása 
Elıadó: Erdeiné Mucsi Márta az Általános Mővelıdési Központ József Atilla 
Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
intézményegység vezetıje 

 
5. Bejelentések  

 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 333/2012.(XI.29.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. november 29-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekő javaslatainak, felvetéseinek 
meghallgatása és megvitatása. 

 
2. Dévaványa Önkormányzat Közoktatási intézményeire vonatkozó önkormányzati 

minıségirányítási program felülvizsgálata.  
Elıadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens  

 
3. A 2012. évi költségvetés ¾ éves teljesítésrıl szóló tájékoztató megvitatása. A 2013. 

évi költségvetés elızetes koncepciójának megtárgyalása. 
Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
 

4. A 2013. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása 
Elıadó: Erdeiné Mucsi Márta az Általános Mővelıdési Központ József Atilla 
Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
intézményegység vezetıje 

 
5. Bejelentések  
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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 278/2012.(IX.27.) Kt. határozat a Dévaványa, Kisfaludy u. 10., alatt található ingatlan 
vásárlásával kapcsolatos. A jelentés készítése óta a felajánló jelezte, hogy jövı év tavaszán 
szeretné megkötni a jogügyletet, ha a képviselı-testület addig fenntartja az ajánlatát.   
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. október 25-én volt.  

- 2012. október 26-án a Környezet és Energetikai Program támogatásával felújított 7 
intézményi épület megújuló energiaforrás felhasználásával történı rekonstrukciós 
munkálatait tartalmazó projekt zárórendezvénye volt Körösladányi úti iskolaépület 
tornatermében.  
A rendezvényt Farkas Zoltán Úr a Békés Megyei Közgyőlés elnöke, országgyőlési 
képviselı és a Békés Megyei Kormányhivatal fıigazgatója Blaskovits Péter úr is 
megtisztelte jelenlétével.  

- 2012. október 30-án délelıtt került sor Gyomaendrıdi járás létrehozásához kapcsolódó 
a Békés Megyei Kormányhivatal és az önkormányzat között létrejött megállapodás 
aláírására.  

- 2012. október 30-án délután a városházán közbiztonsági fórum került megtartásra, 
melyet a Szarvasi Rendırkapitányság Dévaványai İrséhez tartozó két település 
Dévaványa és Ecsegfalva képviselıi részvételével zajlott.  

- 2012. november 6-án a Magyar Államkincstár képviselıi tartottak tájékoztatót a 
Városházán az állampapírok forgalmazásáról, annak lakossági és állami közös 
elınyeirıl. 

- 2012. november 7-én a Délkelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Elnökségi ülése, majd taggyőlése volt.  
Megszületett a végleges döntés a régiós rendszer kialakítására vonatkozó pályázat 
beadásáról. A pályázat azóta benyújtásra került.  

- 2012. november 8-án Dr. Pekár Ferenc vízgazdálkodási-vízökológiai szakértı, az 
Alföldvíz Zrt., az önkormányzati képviselık és a hivatali dolgozók részvételével a 
szennyvíztisztító-telep fejlesztésével, illetve a szennyvízhasznosítással kapcsolatos 
egyeztetı megbeszélés került megtartásra, ahol egyértelmő javaslat született arról, 
hogy a tisztítótelepre és a hálózati elemek rekonstrukciójára vonatkozó KEOP-os 
pályázat feltételeinek megfelelı tervek elkészítését el kell indítani mielıbb. A 
javaslattal a megbeszélésen jelenlévı képviselık egyetértettek.  

- 2012. november 12-én „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerı cím átadására került 
sor a Szociális Munka Napján, melyet Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság Elnöke bonyolított le. Az elismerést Kürti Ignácné vehette át.  

- 2012. november 13-án Budapesten a TÖOSZ Felügyelı Bizottsági és Elnökségi ülése 
volt, ahol megállapították, hogy a szövetség gazdasági helyzete az elmúlt év végére 
meghozott leépítések ellenére ismét bizonytalanná vált, mivel a két már folyó pályázat 
elılegfizetése, illetve részkifizetése húzódik. A számlavezetı bank segítségével 
próbálja a szövetség kezelni a helyzetet.  

- 2012. november 16-án a Megyeházán Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának  
Helyzetelemzés, helyzetértékelését tárgyalta közmeghallgatás keretében a Megyei 
Közgyőlés, ahol Dévaványa vonatkozásában szükséges dolgokat a polgármester 
elmondta, amivel a megyei önkormányzat három képviselıje is egyetértett és 
támogatta. Reméli, hogy a késıbbi feladat meghatározás részében a koncepciónak, 
ezek bele fognak kerülni.  
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-  2012. november 21-én a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás tartott ülést 
Körösladányban, ahol Balogh Csilla jegyzıvel voltak.  
Legfontosabb döntés a munkaszervezet 2012. december 31-el történı jogutód nélküli 
megszüntetése volt, az ott dolgozók egy része felmentésre kerül, a részükre járó 
végkielégítés kifizetésével, vannak akik áthelyezésre kerülnek Szeghalmom Város 
Polgármester Hivatalához, Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatalához, 1 fı pedig 
a dévaványai Szociális Gyermekjóléti Intézményhez. 

- 2012. november 22-én a K&H Bank képviselıivel találkozott a polgármester, akik a 
mezıberényi fiók bezárásáról, a gyomanedrıdi és a szeghalmi fiók további 
fennmaradásáról és a várható 2013. évi üzletpolitikájáról tájékoztatták.  

- 2012. november 23-án Gyomaendrıdön a Tőzoltó laktanya fejlesztését bemutató 
rendezvény volt, ahol a gyomaendrıdi városvezetıkkel az elıttük álló közösen 
megoldandó teendıkrıl cseréltek véleményt.  

- 2012. november 26-án Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató asszonnyal és Tóth Erika 
oktatási egység vezetıvel találkozott a polgármester, akik a Tisza Kálmán 
Középiskola Dévaványát érintı tervérıl tájékoztatták. Közölték azt is, hogy a 
fenntartó a sportpálya és a tornaterem bérlését engedélyezte számukra, a mőfüves 
pályát viszont nem. 

- 2012. november 28-án Szeghalmon a 2013. évi startmunka mintaprogramokkal 
kapcsolatos egyeztetés volt, ahol Szarka Andrea irodavezetıvel és Földi Imre 
programirányítóval voltak jelen, ahol az ez évihez képest további közfoglalkoztatás 
növelést kértek. Az egyeztetés számukra pozitíven zárult.  

Elmondja, hogy több alkalommal foglalkoztak a megújuló energiaforrással kombinált 
intézmények felújításával. Az NFÜ-KEOP irányító szervezettıl a november végén 
megérkezett a 30.310.664,- Ft, amelyet a 4Ék Bt., valamint az INOX-THERM Kft. részére 
megelılegeztek.  
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 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl a 
következı határozattal: 
 

Határozat: 
 334/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 277/2012.(IX.27.), 
78/2012.(IX.27.),  286/2012.(X.8.), 290/2012.(X.11.), 291/2012.(X.11.), 
292/2012.(X.11.), 293/2012.(X.11.), 295/2012.(X.11.), 296/2012.(X.11.), 
297/2012.(X.11.), 299/2012.(X.11.), 301/2012.(X.11.), 302/2012.(X.11.), 
303/2012.(X.11.), 304/2012.(X.11.), 307/2012.(X.25.), 308/2012.(X.25.), 
310/2012.(X.25.), 311/2012.(X.25.), 313/2012.(X.25.), 314/2012.(X.25.), 
316/2012.(X.25.), 317/2012.(X.25.), 318/2012.(X.25.), 319/2012.(X.25.), 
320/2012.(X.25.), 321/2012.(X.25.), 322/2012.(X.25.), 323/2012.(X.25.), 
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324/2012.(X.25.), 326/2012.(X.25.), 327/2012.(X.25.), 328/2012.(X.25.), 
329/2012.(X.25.), 332/2012.(X.25.) 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.) 
 
 
1. Napirendi pont 

 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely 
Közmeghallgatás a lakosság közérdekő javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása. 
A polgármester köszönti azokat a dévaványai lakosokat, akik megjelentek a 
közmeghallgatáson. 
A polgármester bízik abban, hogy a napirend kapcsán lesznek olyan javaslatok, felvetések, 
elképzelések, amelyek célja az önkormányzati munka, a település fejlesztésének, fejlıdésének 
a javítása, vagy olyan kritikák, amibıl építkezhetnek és munkájukat jobbá tehetik.   
Elmondja, hogy ezen napirendhez hívták meg Virág Mihály urat, valamint Farkas Zoltán 
országgyőlési képviselıt.  
A polgármester elmondja, Farkas Zoltán országgyőlési képviselı jelezte a tegnapi napon dılt 
el, hogy más programja miatt a mai ülésen nem tud részt venni. Bízik abban, hogy a soron 
következı ülésre el tud jönni. 
A téma amiért meghívásra kerültek a Dévaványa-Gyomaendrıd között lévı út felújításával 
kapcsolatos. Tudott, hogy az említett út felújítása szerepelt 2008-2010-es akciótervben is 
szerepelt, az akciólistán, de forráshiány miatt a munkálatok nem valósultak meg. Kérdés, 
hogy a 2011-2013-as akciótervben a Regionális Operatív Program forrásaiból megvalósulhat-
e a projekt. Ez ügyben kérnek tájékoztatást Virág Úrtól, valamint térséget érintı valamennyi 
út, az ecsegfalvi híd problémáihoz kapcsolódó kérdések tekintetében.  
A polgármester elmondja, hogy Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetıje e témával 
kapcsolatban jött el a mai közmeghallgatásra.  
A polgármester megadja a szót Virág Mihály Úr részére, hogy e témában tájékoztassa a 
jelenlévıket. 
Virág Mihály a Magyar Közút Nonprofit Kft. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója – 
köszönti az ülésen megjelenteket.  
Biztos abban, hogy a jelenlévık bizakodva várják, hogy arról ad most tájékoztatást, hogy ez a 
jogos probléma mihamarabb megoldódik, ami több éve foglalkoztatja a lakosságot.  
Mindenképpen szükségesnek tartja elmondani, hogy a Magyar Közút Nonprofit Kft. hol van 
ebben a hierarchiában.  A közhiedelemben az van, hogy a Magyar Közút Nonprofit Kft. tesz 
mindent, ami a közutakon történik. Pozitív és naprakész információkkal nem tud szolgálni. 
A Dévaványa-Gyomaendrıd között lévı összekötı út sorsával kapcsolatban elmondja, hogy 
2008-ban nagyerıfeszítések árán felkerült az akciólistára. 
Röviden szól a listára történı javaslattételekrıl. Forrás hiány miatt az út felújítása nem 
valósult meg.  Az utak felújítása eu-s támogatásokból valósult meg. A Dél-alföldi régiónak 
nem állt rendelkezésére akkora forrás, hogy minden listán lévı út beleférjen a kivitelezésbe. 
Röviden szól a válságokról, a választásokról, ami nem gyorsította fel a megvalósítás 
folyamatát.  
Elmondja, hogy 2011. év januárjában az elkészült lista felülvizsgálatra került, akkor ezekbıl 
már három út kormányhatározattal véglegesítve volt. Elmondja, hogy az új közremőködı 
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szervezetek a lista felülvizsgálata után az említett utat a listán hagyták, amely jó eséllyel 
indult a megvalósítás útján.  
A végleges listán rajta maradt a Dévaványa-Gyomaendrıd közötti út, sıt más utakat 
megelızött. A 2011. évi döntés hatására ezen út vonatkozásában a kiviteli terv elkészítésére 
zöld utat kapott a Magyar Közút. A kivitelei tervek ez év tavaszára elkészültek, tehát ezen út 
kiviteli és megvalósíthatósági tervvel rendelkezik. A tényleges kivitelezési források, amelyek 
ennek az útnak a felújításához szükségesek, ezeknek a rendelkezésre állása úgymond „nagyon 
döcög”. Megjegyzi, hogy a 2008-as évben az elsı két helyen lévı út felújítása is négy év 
múlva valósult meg. Ezen idıszakban kiviteli tervvel rendelkezı utak felújítása most van 
folyamatban. Elmondja, hogy az említett út és a Szeghalom-Vésztı között lévı út egy 
bizonyos szakasza vár arra, hogy a forrás rendelkezésére állását követıen elkezdıdhessen a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, majd a kivitelezés.  
A Magyar Közút minden ciklusban javaslatát megteszi, hogy mely utak kerüljenek felújításra. 
Elmondja, hogy a források biztosítása nem a Magyar Közút lehetısége, ezért nem tudja 
megmondani, hogy a jövı évben a projekt megvalósítására a forrás biztosítva lesz-e. Bízik 
benne, hogy a helyzet kedvezıen alakul.  
Tehát a listán a megvalósítás szempontjából a Gyomaendırd-Dévaványa között lévı út és a 
Szeghalom-Vésztı között lévı út szerepel.  
A Magyar Közúttól listákat várnak arra vonatkozóan, hogy melyek szakmailag a 
legszükségesebb felújítások. Elmondja, hogy a megyében lévı közutak 60 %-a igényelne 
valamilyen szintő beavatkozást, 600 km igényelne azonnali beavatkozást. 
Elmondja, hogy tervszinten ezen út 5,6 km-en történı felújítása 1,5 milliárd forint lenne, ami 
nagyon magas összeg.  
Röviden szól arról, hogy milyen mechanizmusok mőködnek, a kedvezıtlen altalajról, a 
talajmechanikai térképrıl. Említést tesz a lehetıségekrıl, az igényekrıl.  
Az igazgató szól a Gyomaendrıd-Körösladány között lévı út felújítása hogyan történt, 
valamint az eu-s források felhasználásának ellenırzésérıl.  
Az út felújítása még ennyire soha nem állt közel a megvalósításhoz, mint jelenleg, de a 
megvalósítás még mindig nem látszik.  
Röviden ennyiben tudja tájékoztatni a jelenlévıket. 
Pap Tibor polgármester – elmondja tudott, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács már nem 
mőködik, a megyei önkormányzat vette át a feladatot, a döntési mechanizmust még nem 
ismerik.  
Virág Mihály a Magyar Közút Nonprofit Kft. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója – 
örömmel vette volna, ha a mai ülésre el tudott volna jönni az országgyőlési képviselı úr, és a 
jövıt illetıen tájékoztatást ad. A döntések megyei szintőek lesznek, mivel a regionális 
fejlesztési tanácsok megszőntek.  
Elmondja, hogy elsı sorban a befejezetlen projekteket kellene befejezni, de nem ismert az 
sem, hogy van-e rá elegendı forrás. 
Szól az európai uniós forrásokról. 
Elmondja, hogy a Magyar Közút hatáskörébe a felújítások tartoznak olyan formában, hogy 
külsı kivitelezınek adja ki a megvalósításokat.  
Említést tesz egy másik forrásról, amely az útalap forrás, ez 1998. óta akkora összeg volt, 
amekkora összeget az országgyőlés megszavazott. Megjegyzi, hogy az idei évben erre nem 
szavaztak meg forrást. Az a terv, hogy az elkövetkezendı években az elektronikus útdíjból 
befolyó bevételek lesznek a forrásai az útfelújításoknak.   
Megjegyzi, hogy a Magyar Közút állami megrendelésre dolgozik, amelyet a mőszaki 
ellenırök ellenıriznek.   
Az igazgató szól az ecsegfalvi híd felújításáról, amely már két éve elsı helyen van a listán, 
valamint szól a tervek készítésérıl. 
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Elmondja, hogy korábban 500 dolgozójuk volt megyei szinten, jelenleg 183 van.  
Szól a Gyomaendrıd-Dévaványa között lévı út legrosszabb szakaszának felújításáról, amely 
két évvel ezelıtt készült el, valamint arról, hogy esıkárra hivatkozással kaptak rá lehetıséget.   
Az utóbbi idıben több településen vett részt képviselı-testületi üléseken. Az üléseken 
elhangzottakat összegezni fogja és továbbítja az illetékesek felé.  
Elmondja még, hogy települések részére természetesen a hozzájuk közel elsı út felújítása a 
legfontosabb.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
A kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Virág Mihálynak az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – az elhangzottakból megállapította, hogy Virág Úr beosztása nem egy hálás 
beosztás. Szól arról, hogy az említett út állapota nagyon rossz, valamint az átmenı 
forgalomról. Elmondja, hogy a forgalom nagy a településen és mégis az út negyedrendő. 
Kérdése, lenne-e lehetıség az út harmadrendő kategóriába sorolására? 
Említést tesz a felezıvonal felfestésének fontosságáról, valamint téli idıben a hó 
eltakarításról. 
A képviselı elmondja, hogy 2013. évben tüntetést fognak szervezni az út javítása érdekében.  
Szól arról is, hogy több megye, többek között Szabolcs megye is elıbbre jár az útjavítások 
tekintetében, mint Békés megye. 
A képviselı megnézte a 77 kiemelt projektet, amelyek között alig szerepel Békés megyére 
vonatkozó. 
Röviden említést tesz a Gyomaendrıd-Dévaványa között lévı legrosszabb útszakasz 
felújításáról, amelyet az országgyőlési képviselınek köszönhetnek.  
Véleménye szerint sokkal jobban kellene lobbizni az országgyőlési képviselıknek, hogy 
ebben a térségben is felújításra kerüljenek az utak.  
A képviselı sok beruházást felesleges tart, pl. a mezıberényi elkerülı út, gyomaendrıdön az 
aluljáró. Békés megye e tekintetben el van hanyagolva. Kéri, hogy lehetıségeikhez mérten 
segítség az utak felújítását.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a hozzászólást.  
Megadja a szót Virág Mihály részére, hogy reagáljon az elhangzottakra.  
Virág Mihály a Magyar Közút Nonprofit Kft. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója – 
egyetért a képviselı által elmondott helyezet értékeléssel. Elmondja, hogy a döntéshozók 
objektív szempontok figyelembevételével hozzák meg döntéseiket.  
Szól az említett útszakasz forgalmáról, amelyen kevesebb autó közlekedik, mint a környék 
útjain, valamint említést tesz a forgalomszámlálásról. A fogalom alapján történik az utak 
kategóriába sorolása. Szól arról is, hogy az utak felsıbb kategóriába sorolása akkor 
lehetséges, ha a megfelelı paraméterekkel rendelkezik.  
Szól arról, hogy milyen paramétereknek kell rendelkeznie egy útnak, hogy az fıútvonal 
kategóriába tartozzon, valamint a korábbi feltételekrıl. 
Említést tesz a Mezıberény-Békéscsaba között lévı útszakaszról, amely már 7,5 m széles. 
Szól a három, illetve négy számjegyő utakról. Elmondja, mivel nem fıutakról van szó, itt 
alacsonyabb szintő hó eltakarítást kell biztosítaniuk. Szól arról, hogy hány kilométer utat kell 
letakarítaniuk hóhelyzetben és mekkora a rendelkezésükre álló géppark.  
Elmondja, hogy az elıírások miatt kell Mezıberényben a felüljárót megvalósítani, a 
Gyomaendrıdi aluljáróra véleménye szerint szükség van, hiszen azon a szakaszon nagy a 
forgalom.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
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Kanó József képviselı – a Virág Úr sok mindenrıl tájékoztatást adott, de arra nem adott 
választ, hogy az utak mikor fognak elkészülni. Elhangzott, hogy az utak felújításához a pénz 
hiányzik, ami nem a Magyar Közútnál van. Véleménye szerint oda kell fordulni, ahol a forrást 
biztosítani tudják a megvalósításhoz.  
A képviselı véleménye, hogy a képviselı-testület forduljon nyíltlevélben Farkas Zoltán 
országgyőlési képviselıhöz, hogy a probléma kezelése érdekében tegyen lépéseket.  
A képviselı meglátása, hogy az igazgató urat akár minden héten meghívhatják testületi 
ülésekre, de a probléma megoldásában nem tud segítséget nyújtani.  
Örömmel vennék, ha képviselı társai a javaslatát támogatják.  
Köszöni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kanó József képviselısnek a hozzászólását. 
Megadja a szót Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetıje, lakossági képviselı részére.  
Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetıje, lakossági képviselı – köszönti a jelenlévıket. 
Elmondja, hogy Virág Úrral már több alkalommal beszélt telefonon, de még személyesen 
nem találkoztak.  
Elmondja, hogy ez év áprilisában, amikor plusz 10 fok volt, a sószóró gép szórta az utat, amit 
indokolatlannak tart. Az utakat akkor kell sózni, amikor az szükséges.  
Több éve figyelemmel kíséri a Közútkezelı társaság munkáját. Véleménye szerint nem 
iskolai végezettség, hanem józan paraszti ész kell ahhoz, hogy mikor és milyen jellegő 
munkafolyamatokat végeznek az utakon. 
A munkálatok végzésének folyamatát sokkal jobban kellene ellenırizni, mivel tud olyan 
esetrıl, amikor a munkások az aszfaltot értékesítették. Említést tesz a korábban felújított 
gyomai útról, amikor a sáros útra húzták rá az aszfaltréteget, valamint amit nem építettek be, 
azt más hasznosították.  
Meglátása, hiába költenek sok millió forintot a tervek elkészítésére, ha a kivitelezés 
folyamatát nem ellenırzik kellıképpen. Már elmondta, hogy az útépítéshez nem sok ész kell, 
hanem józan paraszti ész. A szükséges és elıírt anyagmennyiséget be kell építeni, nem pedig 
ellopni. Elmondja, hogy nem kell leásni másfél méter mélyre, hogy ne süllyedjen meg az út, 
elegendı egy 20 cm-es vasalt beton. Érdekes, hogy az iszapos részeken épült autópályák nem 
süllyedtek meg, azt jól meg tudták valósítani. Tervek sem szükségesek ahhoz, hogy az utat 
úgy építsék meg, hogy az ne menjen tönkre.  
Említést tesz a Gyomaendrıd-Körösladány között lévı útszakasz felújításáról is, ahol jó ha 50 
cm mélységig ástak le, nem pedig 1,5 méterre. Elmondja, hogy ellopják a rendelkezésre álló 
anyagok egy részét, így az utak nem fognak megfelelı minıségben elkészülni. Véleménye 
szerint nagy gond az, hogy nem megfelelı az ellenırzés.  
Elmondja, hogy a kerékpárút, amelyet most építettek meg, az nagyon jó minıségben készült 
el, akár tankkal is lehetne rajta közlekedni, mivel annak a kivitelezési folyamatát ellenırizték. 
Az biztos, hogy a terveknek megfelelıen valósult meg.  
Megjegyzi, hogy az utakat nem novemberi hónapban kell javítani. 
Köszöni, hogy meghallgatták.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nagy Ferenc lakossági képviselı hozzászólását.  
Megadja a szót Virág Mihály részére, hogy reagáljon az elhangzottakra.  
Virág Mihály a Magyar Közút Nonprofit Kft. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója – 
nem mondja azt, hogy nincs igazság az elhangzottakban, de nagyon sok felszínes észrevétel 
van benne. Nyilvánvaló, hogy egy külsı szemlélı, - aki nincs benne a mechanizmusban -  
másképpen látja a dolgokat. A hozzászólónak látnia kellene, hogy milyen lehetıségek, 
finanszírozási keretek között mozog a szakma. Az igazgató kíváncsi lenne arra, hogy az adott 
keretek között a lakossági képviselı hány helyen készítene vasaltbetonnal utat. A döntést 
mindig nehéz meghozni, hogy 1 km-en megcsinálják meg az utat úgy, ahogyan a hozzászóló 
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mondta, hogy tankkal is lehessen rajta közlekedni, vagy 25 km-en, de lehetséges, hogy azon 6 
év múlva már javításokat kell elvégezni.  
A jelenlévıket nem érdekli, hogy más települések környékén milyenek az utak állapota, de az 
igazgatónak foglalkoznia kell azzal is. A lehetıségeket úgy próbálják kihasználni, hogy minél 
több helyen tudjanak munkát végezni. Erısnek tartja azt a kijelentést, hogy elegendı az utak 
építéséhez a „józan paraszti ész”, ezek szerint kár volt akkor egyetemre járniuk. Joga van így 
látni a hozzászólónak.  
Az ellenırzések megfelelıek, azok olyanok, amelyeket a gazdasági helyzet megenged az 
országnak. Lehet, hogy vannak benne vállalkozói érdekek, de az elıírásoknak megfelelnek.  
Elmondta, a hozzászóló hogy a Gyomaendrıd-Körösladány között lévı útszakasz felújítása 
kapcsán nem ástak le 1,5 méter mélyen, ahogyan arról szó volt. Az igazgató elmondja, hogy 
az egész szakaszon nem kellett leásni 1,5 méter mélységig, kb. 1,5-2 km-es szakaszon volt 
szükséges, így sokkal hosszabb szakaszt fel tudtak újítani, amelyen hat évig biztonságosan 
lehet közlekedni.  
Elmondja, hogy egy kívülálló természetesen más szemszögbıl látja a dolgokat.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – meglátása, hogy Békés megye vonatkozásában kevés forrás jut 
útfelújításra.  
Az említett útszakasz felújítása 2012. évre volt tervezve, meglátása, hogy a jövı évben meg 
fog valósulni a kivitelezés.  
Szól a felújítás menetérıl, a talajmechanikai szakvéleményrıl, a mőszaki ellenırzésrıl. 
Véleménye, hogy szigorúbb feltételekkel ellenırizni a munkát.  
A képviselı megjegyzi, hogy Gyomaendrıd-Kısziget között néhány éve felújított út újból 
javításra szorul.  
Virág Mihály a Magyar Közút Nonprofit Kft. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója – 
korábbi ülésen felvetıdött, hogy miért ısszel (november hónapban) javítják az utat. Az 
iskolában azt tanítják, hogy ilyen késın már nem szabad utat építeni. A munkálatokat akkor 
tudják végezni, amikor a szükséges forrást rendelkezésükre áll. Sok esetben késı ısszel áll 
rendelkezésükre a pénz. Jelenleg is folynak aszfaltozási munkálatok. Hangsúlyozza, hogy ık 
végrehajtók. Két rossz közül a kevésbé rosszat választják.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetıje, lakossági 
képviselı részére.  
Nagy Ferenc az Ekuna Kft. ügyvezetıje, lakossági képviselı – véleménye, hogy a pénzt nem 
lehet a sárba tiporni, a szakma szabályai szerint kell az utakat építeni.  
A képviselı elmondja, hogy az elmúlt évben egy késı ıszi vasárnapi napon kátyúzási 
munkálatokat végeztek Dévaványa-Gyomaendrıd közötti útszakaszon. A képviselı nem érti 
azt, hogy miért éppen vasárnapi napon kellett ezt a feladatot végezni, miért nem lehetett azt 
hétköznap.  
Virág Mihály a Magyar Közút Nonprofit Kft. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója – 
már elmondta, hogy egy kívülálló másképpen látja a dolgokat. Elmondja, hogy ebben az 
idıszakban már ügyeleti szolgálatot tartanak a dolgozók, igyekeznek figyelemmel lenni arra, 
hogy az ügyeleti idıben is dolgozzanak, ha nincs szükség sürgısségi beavatkozásra.  
Nem érti, hogy miért jelent problémát a lakossági képviselınek az, hogy vasárnapi napon 
végeznek kátyúzási munkálatokat.  
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy ezt a témát zárják le.  
Látható, hogy vagy az útjavítási technológiával, vagy a munkavégzéshez használt anyaggal, 
vagy a munkaerık hozzáértésével, felelısségérzetével nincs minden rendben. Egy adott 
területre, ha többet költenének sokkal többet el lehetne érni. Ezen a területen kellene lépni, 
hiszen folyamatosan kátyúzásokat végeznek, az utak meg éppen olyan rosszak, mint elıtte. 
Megemlíti a Lórés-Kısziget közötti út állapotát.  
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Kanó József képviselı felvetette, hogy írjanak levelet az országgyőlési képviselı számára, 
amit megtehetnek. Elmondja, nem véletlen, hogy a mai ülésre meghívták az országgyőlési 
képviselıt, hiszen szó volt arról, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács megszőnte után a 
megyei önkormányzatok veszik át a területfejlesztési feladatokat.  
Az országgyőlési képviselı számára a mai ülésen elhangzottakat is leírhatják. Ha lesz 
pénzelosztó szerepe a megyei önkormányzatoknak, akkor az elhangzottakat jelezheti a megyei 
képviselık felé, ha nem akkor pedig az országgyőlés felé, hiszen a forrásokat valamilyen 
módon el fogják osztani. Szól az uniós források átcsoportosításáról. Úgy gondolja, ha az 
ígéretet tartják, akkor az út 2014-re el fog készülni. Említést tesz a Dévaványa-Körösladány 
között lévı útszakasz állapotáról is. Úgy gondolja, hogy sok olyan feladat van, amit meg kell 
oldani az úthálózat felújítás terén, amihez mindenképpen források kellenek. A meglévı forrást 
pedig, úgy kell elkölteni, hogy az maradandó legyen, akár útépítés, akár kátyúzás területén.   
Elmondja, hogy a Szeghalmi út 1975-ben épült társadalmi munkában, ami ma is majdnem 
ugyanolyan állapotban van, mint építésekor. Szól az 1970-es években épült állami közutakról, 
amelyek már legalább háromszor kerültek aszfaltozásra, ma is javításra szorulnak egy-két 
útszakasz kivételével. Úgy gondolja, hogy nem feleslegesen töltik az idıt, amikor a testületi 
ülésen ezzel a témával foglalkoznak, mint ahogyan szó volt róla a megyei közgyőlés is 
foglalkozik vele. Elsıdleges megyei érdek lenne az utak felújítása, amivel a megyei 
képviselık is egyetértettek, amihez a forrásokat meg kell szerezni. Elhangzott az is, hogy 
jelentısebb gazdaságfejlıdést nem is várhatnak, amíg ezeken az infrastruktúra fejlesztési 
problémákon nem lesznek túl.  
A polgármester a témát lezárja azzal, hogy megfogalmazzák a megyei önkormányzat 
elnökéhez, az országgyőlési képviselıhöz kérésüket, úgy is, mint a Regionális Fejlesztési 
Tanács szerepét átvevı megyei képviselı-testület vezetıjének. A polgármester tudja, hogy a 
problémán dolgozik, és bízik abban, hogy rövid idın belül meg is kapják azokat a válaszokat, 
amelyekre a Virág úr most nem tudott választ adni, mivel nem az ı döntési kompetenciájába 
tartozik. 
A polgármester a témát lezárja. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért Kanó József képviselı javaslatával, hogy levélben keressék meg az 
országgyőlési képviselıt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat: 

 335/2012.(XI.29.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Farkas Zoltán 
országgyőlési képviselıt írásban kéri, hogy a Dévaványa-Gyomaendrıd között lévı 
közút minél hamarabb történı felújítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg 
az illetékesek felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Virág Mihály igazgatónak, hogy a mai ülésre 
elfogadta a meghívást, tájékoztatta a jelenlévıket, a kérdésekre választ adott.  
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A polgármester megkérdezi a jelenlévıket, hogy a közmeghallgatás napirend kapcsán 
kívánnak-e más témát megtárgyalni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás a napirend kapcsán nem hangzott el.  
A polgármester a közmeghallgatás napirendet lezárja.  
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Önkormányzat Közoktatási intézményeire vonatkozó önkormányzati minıségirányítási 
program felülvizsgálata.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére, ha az írásos 
anyaghoz van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – röviden elmondja, hogy Dévaványa Önkormányzat 
Közoktatási intézményeire vonatkozó önkormányzati minıségirányítási program 
felülvizsgálata megtörtént. Az elıterjesztésben leírtakat nem kívánja megismételni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
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 felülvizsgálta Dévaványa Önkormányzat 
Közoktatási intézményeire vonatkozó önkormányzati minıségirányítási programját, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé. 2012. év végéig él ez a program, ezt követıen új 
feladatok lesznek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja Dévaványa Önkormányzat Közoktatási intézményeire vonatkozó 
önkormányzati minıségirányítási programját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 336/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa Önkormányzat 
Közoktatási intézményeire vonatkozó önkormányzati minıségirányítási programját 
jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(Dévaványa Önkormányzat Közoktatási intézményeire vonatkozó önkormányzati 
minıségirányítási program a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely 2012. évi 
költségvetés ¾ éves teljesítésrıl szóló tájékoztató megvitatása, a 2013. évi költségvetés 
elızetes koncepciójának megtárgyalása. 
Elmondja, hogy az anyagokat mindegyik bizottság megtárgyalta ülésén.  
Ecsegfalva polgármestere írásban véleményét megküldte, mivel a mai testületi ülésre egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni.  
A polgármester felolvassa Kovács Mária Ecsegfalva Polgármesterének levelét, amely a 
jegyzıkönyvhöz van csatolva.  
A polgármester megkérdezi Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt, hogy az 
írásos anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a ¾ éves beszámoló 
teljesített adatokat tartalmaz. Az írásos anyagban részletesen bemutatásra került, ahol 
alulteljesítés van, valamint annak az oka is. Pénzforgalmi szemléletben készült a beszámoló, 
egy idıállapotot mutat, a ¾ éves helyzetet.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetınek 
az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Galuska Józsefné könyvvizsgáló részére, hogy az 
elıterjesztésekkel kapcsolatban mondja el szakmai véleményét.   
Galuska Józsefné könyvvizsgáló – elmondja, hogy jogszabályi elıírás, hogy a ¾ éves 
beszámolót, valamint a 2013. évi költségvetési koncepciót november 30-ig a képviselı-
testület elé kell terjeszteni, amelynek eleget tettek. Tehát a képviselık jogszabályi 
elıírásoknak megfelelı anyagot kaptak.   
A koncepcióval kapcsolatban elmondja, hogy eddig még nem volt ilyen sok ismeretlen 
tényezı, ami a jövı évi gazdálkodást befolyásolja. A bevételi oldalon nem ismertek a 
normatívák, a kiadási oldalon is vannak sötétfoltok. Az elkészített anyag még nagyon sok 
mindenben változhat. Elmondja, hogy sok anyagot látott az utóbbi idıben 
önkormányzatoknál, a dévaványai volt a legkidolgozottabb. Az ismert jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen készült el az anyag. 
Röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Galuska Józsefné könyvvizsgálónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság hétfıi ülésén a 2012. évi költségvetés ¾ éves 
teljesítésérıl szóló tájékoztató részletesen megtárgyalta.  
A bizottság a tájékoztatót 1.430.263.000,- Ft bevétellel, 1.396.437.000,- Ft kiadással 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
ülésén elhangzottakat.  
Kiss Károly Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a tájékoztatót részletesen megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a 
testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a bizottsági javaslat ismertetését.   
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta 2012. évi költségvetés ¾ 
éves helyzetérıl készített tájékozatót, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a 2012. évi költségvetés ¾ éves helyzetérıl készített tájékozatót 
1.430.263.000,- Ft bevétellel, 1.396.437.000,- Ft kiadással kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 337/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı testülete a 2012. évi költségvetés ¾ 
éves helyzetérıl készített tájékozatót  
 

1.430.263 e Ft bevétellel,  
1.396.437 e Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja.  
 

Felelıs: - 
Határidı: - 

 
(A tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a 2013. évi költségvetési koncepció kerül terítékre.  
A könyvvizsgáló a koncepcióval kapcsolatos véleményét elmondta. 
Megkérdezi Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt, hogy a leírtakat kívánja-e 
szóban kiegészíteni? 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, valóban soha nem volt még 
ennyi bizonytalanság a koncepció készítésekor. Elmondja, hogy 2013-tól új finanszírozási 
rendszer lesz, amelynek elıkészítései a felméréskor megkezdıdtek. Elmondja, hogy egy olyan 
koncepció készült el, amely 116.249.000,- Ft hiányt tartalmaz. 2013. évben nem lehet olyan 
költségvetés, amely hiányt tartalmaz. Tehát elıttük áll a feladat, hogy megtalálják azt az utat, 
arra, hogy nullás költségvetést terjesszenek a testület elé.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
véleményét.  
Kiss Károly Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepcióját is részletesen 
megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a bizottsági javaslat ismertetését.   
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság hétfıi ülésén szintén megtárgyalta az önkormányzat 
2013. évi költségvetési koncepcióját, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
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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 – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési koncepcióját, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé. Megköszöni a 
gazdálkodási irodavezetınek a színvonalas koncepciót.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Elmondja, hogy ez a koncepció jelen pillanatban egy irány, amely irányt úgy kell tartani, hogy 
közben a mínuszok ledolgozásra kerüljenek.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a 2013. évi költségvetési koncepciót azzal, hogy képviselı-testület bízza meg a 
polgármestert a költségvetési koncepció átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári 
testületi ülésen a 2013. évi költségvetés tervezete elsı olvasatban megtárgyalásra kerülhessen,  
valamint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Pénzügyi Ellenırzı- 
Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság kezdje meg az egyeztetéseket a kialakított ütemterv 
szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 338/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselı testület megbízza a polgármestert a költségvetési koncepció 
átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári testületi ülésen a 2013. évi 
költségvetés tervezete elsı olvasatban megtárgyalásra kerülhessen.  
 
Az egyensúly megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi Ellenırzı- 
Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság kezdje meg az egyeztetéseket a kialakított 
ütemterv szerint.  
Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felülvizsgálatára kerüljön sor, 
lehetséges alternatívák feltárásával költségcsökkentés vagy bevétel növelés terén.   
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester  
   Balogh Csilla jegyzı 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság elnöke, képviselı 

   Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
   Intézményvezetık 
Határidı:  folyamatos  

 
 
(A költségvetési koncepció a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2013. évi 
városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása. 
A polgármester elmondja, hogy az elıterjesztést Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
készítette. Megkérdezi, hogy kíván-e valamit hozzáfőzni az írásos elıterjesztéshez? 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy kiegészítést nem kíván tenni a 
leírtakhoz. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezetı 
részére. 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezetı – elmondja, hogy a 2013. évi ünnepség- és 
rendezvénytervet az elızı évekhez hasonlóan állította össze.  
A képviselı-testület elé terjesztett anyag több részbıl tevıdik össze, amely tartalmazza: 

- a mővelıdési ház munkatervét, 
- az önkormányzat rendezvényeit,  
- a nagyobb városi rendezvényeket,  
- a településen lévı intézmények tervezett rendezvényeit,  
- a civil szervezetek és az egyházak rendezvényeit.  

A településen lévı intézményektıl, civil szervezetektıl megkérte a tervezett programjaik 
idıpontját, amely változatlanul beépítésre került a tervezetve.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Erdeiné Mucsi Mártának az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén a tervezetet megtárgyalta, a programokat 
színvonalasnak ítélte meg. A programok költségvetése nem ismert, a 2013-as évi koncepció 
készítése kapcsán foglalkoznak a költségekkel.  
A bizottság a 2013. évi városi ünnepség- és rendezvénytervet elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy február hónapban szerepel jótékonysági pánsíp koncert (Steve 
Taylor) Marton Ildikó gyógykezelésére. Kérdése, hogy ez a koncert a 2013-as évben is 
megrendezésre kerül? 
Erdeiné Mucsi Márta intézményegység vezetı – a képviselı kérdésére elmondja, hogy 
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványtól kapta a tájékoztatást, a tervezetbe ezért 
szerepeltetik a koncertet.  
Pap Tibor polgármester –megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a város 2013. évi rendezvény- és ünnepségtervet kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a város 2013. évi rendezvény- és ünnepségtervét 
a következı határozattal:   
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Határozat: 
 339/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a város 2013. évi rendezvény- 
és ünnepségtervét elfogadja. 
 
Felelısök:  a rendezvény, valamint az ünnepségtervben megjelölt felelısök 
Határidı:  a tervben foglaltak szerint 
Melléklet:  2013. évi ünnepség- és rendezvényterv  
 

 
(A képviselı-testület által elfogadott 2013. évi ünnepség- és rendezvényterv a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy a bejelentések között elsıként a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 
9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés megtárgyalására 
kerül sor.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére, hogy ismertesse 
az elıterjesztésben foglaltakat.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület a lakások és 
helyiségek bérletérıl szóló önkormányzati rendeletét 2011. március 31-én megtartott ülésén 
alkotta meg.  
Az irodavezetı a mai ülésre beterjesztette a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 
9/2011.(IV.1.) számú önkormányzati rendelet módosításának tervezetét. 
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat a Gazdasági Minisztérium által a Széchenyi 
Terv Lakásprogramja keretében 10 db költségalapú bérlakás beruházását valósította meg 
2003. évben. Az elmúlt évek alatt az önkormányzati rendeletben a költségalapú bérlakás 
bérbeadásának feltételei nem változtak, a hatékonyabb mőködtetés érdekében szükséges a 
szabályozás módosítása.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a rendelet megalkotása óta eltelt idıszakban mind az 
önkormányzat, mind a lakásbérlıi más élethelyzetbe kerültek a változó gazdasági 
körülmények miatt. Az elmúlt években folyamatosan problémát jelent az egy évnél régebbi 
folyamatos munkaviszony igazolása. A rendeleti szabályozás a megváltozott élethelyzetekhez 
történı igazítása költséghatékony lakásgazdálkodást tesz lehetıvé. 
A módosítás értelmében egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától eltekinthet 
a Képviselı-testület, ha a pályázó vállalja 12 havi lakbér elıre történı egyösszegő 
megfizetését. 
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti hatása, egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása: 
A rendelet társadalmi, gazdasági hatása, hogy elfogadása esetén azon háztartások számára is 
lehetıség lesz önkormányzati bérlakást igényelni, akik lakhatásuk biztosítása érdekében 
készek és képesek saját erıt mozgósítani. Ezzel a bérlakáshoz jutás társadalmi legitimációja is 
erısödhet. A rendelet módosításnak költségvetési hatása van. A rendelet elfogadásának 
környezeti hatása, egészségi következménye nincs.  
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A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A javaslatok elfogadása nyomán egy fenntarthatóbb, rugalmasabb 
lakásgazdálkodási rendszer jöhet létre. 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az új 
szabályok alkalmazásához nem szükségesek újabb munkaszervezési és pénzügyi 
intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 
Indokolás az 1. §-hoz: 
A költségalapú önkormányzati bérlakás a rendelet módosítás megalkotását követıen azon 
pályázóknak is bérbe adható, aki egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal nem 
rendelkezik, de vállalja 12 havi lakbér elıre történı egyösszegő megfizetését, 
a 2. §-hoz: 
A rendelet e §-a a hatályba léptetés idıpontjára vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
Az irodavezetı a rendelettervezetet az elmondottakra figyelemmel készítette el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását.  
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 egyetért a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
29/2012.(XI.29.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Balogh Csilla jegyzı 
terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a helyi adókról szóló törvény értelmében a képviselı-
testület hatáskörébe tartozó adók összegének emelése naptári éven belül nem növelheti az 
adóalanyok adóterhét. 
Amennyiben a testület valamelyik adónemben az emelés mellett dönt, úgy azt a következı év 
január 1-tıl kell bevezetni és az errıl szóló döntést a novemberi ülésen kell elfogadni. 
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Elmondja, hogy a jelenleg hatályos 28/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelet értelmében a 
településen a magán személyek kommunális adójának jelenlegi mértéke 12.000,- 
Ft/év/ingatlan. 
A 2012. évi kivetés alapján ez 39.000.000,- Ft elıírást jelent. 
Az elıírás az az összeg, amely az összes adóköteles ingatlan után kivetett adó összegét jelenti.  
Ezen adónem törvényi felsı mértéke jelenleg 17.000,- Ft.  A törvényi felsı mérték és a 
valorizáció együttesen határozza meg az adómaximumot, amely 2012. január 1-tıl: 25.628,- 
Ft/adótárgy. Tehát maximum ennyiben állapítható meg az adó mértéke. 
A településen az adó mértéke tavaly emelkedett 7.000,- Ft-ról 12.000,- Ft-ra. Az idei évtıl a 
lakosságnak nem kell a szemétszállítás díját megfizetnie, azt a város a költségvetésébıl 
finanszírozza, az idén ezen díj 46,7 millió forint. Dévaványán az adó összegének minden ezer 
forintos emelése 3 millió forintos többletbevételt jelent az önkormányzatnak.  
A jegyzı szól az iparőzési adóról, amely a legnagyobb bevételt eredményezi az 
önkormányzatnál.  
Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke  

- az a) és b) pontokban megjelölt építıipari, természeti erıforrást kutató, feltáró illetve a 
székhellyel, telephellyel nem rendelkezı tevékenységek után naponta legfeljebb 
5.000,- Ft. lehet. Ez a törvény szerint megállapítható maximális adómérték. 

2009. évtıl az építıipari, a természeti erıforrást kutató illetve a székhellyel, telephellyel nem 
rendelkezı vállalkozások 5.000,- Ft/nap iparőzési adót fizetnek. 
Ezen adónem törvényi felsı határa állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az 
adóalap 2 %-a. A településen 2012. január 1-tıl az iparőzési adó jelenlegi mértéke 1,9 %. 
Az elıterjesztésben olvasható, hogy az adó összegének 0,1 %-os emelése megközelítıleg 10 
millió forintos többletbevételt jelent az önkormányzat számára.  
A jegyzı elmondja azt is, hogy a környezı településeken (Szarvas, Szeghalom…) a jellemzı 
adómérték iparőzési adó esetén 2 %. 
A települések, amelyek 2 %-ra emelték az adómértékét azzal indokolták, hogy 
jogszabályváltozás miatt 2013. évtıl a gépjármőadó bevételek 60 %-át a központi 
költségvetés részére tovább kell utalnia minden településnek. Ez a jogszabályi változás 
Dévaványa esetében közel 20 millió forint adóbevétel kiesést fog eredményezni.  
Az elıterjesztésben szereplı táblázatban bemutatták, hogy mekkora összegő emelést jelent, ha 
az iparőzési adómértékét 2 %-a emelik a legnagyobb adófizetınél, 1 millió forint adófizetés 
esetén, 100.000,- Ft adófizetés esetén, valamint 10.000,- Ft adófizetés esetén.  
A jegyzı ismerteti a táblázatban szereplı adatokat.  
Az írásos anyagban tájékoztatást adnak a szeptemberi testületi ülésre irt adóbeszámoló 
keretén belül a pénzügyi bizottsági ülésen felmerült kérdésre, amely az volt, hogy miért ilyen 
kevés az ideiglenes iparőzési adó bevétel mikor a városban nagy beruházások folynak. Az 
adóiroda információkat kért a mőszaki irodától a kivitelezést végzı vállalkozásokról. A 
vállalkozásokkal felvették a kapcsolatot adategyeztetés céljából. Az adategyeztetések 
eredményeként  2011-es évben a beruházásokban résztvevık közül 1 cégnek több mint 180 
nap volt a tevékenységének végzésének az ideje, viszont a 2011. évi adóalapjuk negatív lett, 
így nem keletkezett adófizetési kötelezettségük. További 1 cég adott még iparőzési bevallást 
2011. évre állandó jelleggel 25.000,- Ft összegben. 
2012. évet tekintve három vállalkozás adott ideiglenes jellegő bevallást, akiknek a bevallásuk 
alapján 1.045.000,- Ft adófizetési kötelezettségük keletkezett. Két vállalkozás pedig több mint 
180 napot meghaladó tevékenységi napok száma miatt állandó jellegő iparőzési 
tevékenységrıl fog bevallást benyújtani 2013 május 31-ig. 
A jegyzı elmondja, hogy az idegenforgalmi adó összege jelenleg vendégéjszakánként egy fı 
után 200,- Ft.  
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A felsı határának mértéke 300,- Ft, a valorizáció figyelembe vételével megállapítható 
adómaximum: 452,- Ft/vendégéjszaka. Az idei évben a Strandfürdı területén jelentıs 
beruházás eredményeképpen megvalósult beruházás keretében elkészült Ifjúsági Tábor 
tizenkét faházzal és több lakókocsi fogadására alkalmas területtel illetve sátorhellyel bıvült. 
A beruházás eredményeképpen a férıhelyek száma mintegy száz fıvel bıvült a fürdı 
területén. Remélhetıleg a jövıben ezen beruházás eredményeképpen az idegenforgalmi 
adóbevétel növekedni fog a településen. 
A gépjármő adóról már szólt. Elmondta, hogy a jogszabályváltozás miatt 2013. évtıl a 
gépjármőadó bevételek 60 %-át a központi költségvetés részére tovább kell utalnia minden 
településnek.  
Röviden ennyiben kívánta az elıterjesztésben leírtakat összefoglalni. 
Elmondja még, hogy az elıterjesztéshez mellékelt egy rendelettervezetet annak érdekében, ha 
a képviselı-testület valamelyik adónem tekintetében változtatást fog eszközölni, akkor az 
üresen hagyott részre beírják az adómértéket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
Az elıterjesztésbıl látható, hogy 19,7 millió forinttal csökken az önkormányzat bevétele a 
gépjármőadóra vonatkozó jogszabályváltozás miatt 2013. évtıl. Elmondja, hogy ezt a kiesés 
kellene pótolni, vagy pedig a 2013. évi költségvetési koncepció kiadási oldalát kell 
csökkenteni.  
A Pénzügyi Bizottság ülésén ezzel kapcsolatban vita alakult ki. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az 
ülésen elhangzottakat. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen a helyi iparőzési adó mértékének a 
megállapításával kapcsolatban alakult ki vita. A többi adónem tekintetében nem, hiszen 
azoknál változatást nem javasolnak.  
A bizottság elmondja, hogy az ülései 6 bizottsági tag volt jelen, a vélemények, javaslatok 
eltérıek voltak.  
Elmondja, hogy 2 bizottsági tag azon a véleményen volt, hogy ne emeljék az iparőzési adó 
mértékét, 3 bizottsági tag azon a véleménye volt, hogy az adó mértéke az adóalap 2 %-a 
legyen, 1 bizottsági tag javaslata pedig az, hogy az adó mértéke az adóalap 1,95 %-a legyen.  
A bizottság elnöke úgy gondolja, hogy az adómértékének megállapítása további tárgyalásokat 
igényel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A bizottsági ülésen nem volt szó a kommunális adó mértékének az emelésérıl. Elmondja, 
hogy elképzelhetı, hogy a hulladékgazdálkodási törvény elfogadását követıen ezen 
adómértéken is változtatni kell. 
A bizottsági ülésen az iparőzési adó mértékének a megállapítása váltott ki vitát.  
Az idegenforgalmi adó vonatkozásában javaslat az emelés tekintetében nem hangzott el. Ezen 
adómérték emelése inkább vendég előzı lenne, mint vendéghívogató.   
Ezen adónemnél minden évben elmondja a jegyzıasszony, valamint elıterjesztésében is 
leírja, hogy az adó befizetését túlnyomó részben nem helyi telephellyel rendelkezı 
vállalkozások végzik, a szénhidrogént kitermelı cég önmagában 100 millió forintot fizet be.  
Elmondja, hogy a legnagyobb adófizetık száma 2, amelyek 10 millió forint felett fizetnek, ide 
értve a 100 millió forint felett fizetett összeget is.   
Elmondja, hogy az adómérték 2 %-ra történı emelése esetén 1 millió forint adófizetés esetén 
52.000,- Ft, 100.000,- Ft adófizetés esetén 5.000,- Ft, 10.000,- Ft-nál pedig 500,- Ft többletet 
jelent. Az elmondottakból látható, hogy nem jelentıs mértékő az emelés, amely 
összességében a gépjármő adóbevétel kiesést nem fedezi, amely 19,7 millió forint. Ha 
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elfogadja a testület a 2 %-ra történı emelést a bevétel 11 millió forinttal lesz több, ami 
kevesebb, mint az elıbb említett 19,7 millió forint.  
A polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen 3 bizottsági tag támogatta a 2 %-ra történı 
emelést, amely indítványt kívánja feltenni szavazásra.  
Elmondja, hogy a másik két adónem tekintetében javaslat nem hangzott el az emelésre, így az 
maradna változatlan.   
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valaki más véleményen? 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy keddi ülésén a bizottság megtárgyalta ezen elıterjesztést is.  
Az ülésen 4 bizottsági tag volt jelen. 2 fı az iparőzési adó mértékének 2 %-ra történı emelését 
támogatta, 1 fı azt, hogy maradjon az 1,9 %-os mérték, 1 fı pedig 1,95 %-os mértéket 
javasolt. 
Elmondja, nem ismert még hogy a jövı évben mekkora összegő normatíva lehívására lesz 
lehetısége az önkormányzatnak, mekkorák lesznek a fenntartási költségek az intézmények 
tekintetében. A képviselı a kommunális adó mértékét nem javasolja emelni. Az iparőzési 
adómértékének emelését javasolja. Megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen ı javasolta az 1,95 %-
os mértéket.  
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Az elhangzottakból megállapítható, hogy egybehangzó javaslat nincs a bizottságok részérıl.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – kérdése, hogy történt-e adóbehajtás, ha igen hány esetben? 
Pap Tibor polgármester – a képviselı kérdésére elmondja, hogy behajtás folyamatosan 
történik.  
A polgármester elmondja, hogy a szeptemberi testületi ülésen az adóhatósági tevékenységrıl 
szóló beszámoló kapcsán ezen témával foglalkoztak.  
Nyuzó Marietta képviselı – a bizottsági ülésen is kérte, hogy akinek tartozása van az 
önkormányzat felé, jegyeztessenek be jelzálogjogot az ingatlanára. Erre azt a választ kapta, 
hogy ennek költségei vannak. 
Balogh Csilla jegyzı – a bizottsági ülésen elmondta Kürti Béla adóügyi végrehajtó, hogy a 
jelzálogjog bejegyzésnek a földhivatalnál költsége van. Nézik azt, hogy mely tartozási 
összegnél érdemes és célszerő a jelzálogjogot bejegyeztetni. Olyan tartozásnál nem élnek 
ezzel a lehetıséggel, ahol a járulékos költség magasabb, mint a tartozás összege.   
Nyuzó Marietta képviselı – kérdése, hogy a járulékos költség is ráterhelhetı az ingatlanra? 
Balogh Csilla jegyzı – válasza, hogy a járulékos költség is ráterhelhetı az ingatlanra, de ettıl 
még nem lesz bevétele az önkormányzatnak. Tehát lesz azonnali kiadása, késıbb meg 
bevétele. Vizsgálni kell, hogy ez milyen mértéknél célszerő és gazdaságos.   
Nyuzó Marietta képviselı – kérdése nézték azt, milyen mértéknél célszerő és gazdaságos ezt 
a módszert alkalmazni? Mi az a legkisebb összeg? Mikor került legutóbb ingatlanra 
jelzálogjog, van-e most folyamatban ilyen ügy? 
Balogh Csilla jegyzı – válasza, természetesen mindig vizsgálják, hogy mely összegnél 
célszerő ezen lehetıséggel élni.  
Elmondja, hogy ezek a dolgok folyamatosan történnek. Dátum szerint pontosan nem tudja 
megmondani, de már említette, hogy folyamatos történik. 
Nyuzó Marietta képviselı – kérdése, hogy a jelenlegi folyó ügyben milyen összeg szerepel? 
Megjegyzi amióta kérdez, még számszerő adat nem hangzott el.  
Valánszki Róbert aljegyzı – elmondja, hogy a bejelentések kapcsán tárgyalni fogják a 
gazdálkodási iroda által készített beszámolót, amely a hátralékos kintlévıségek behajtási 
cselekményeirıl szól 2012. október 31-ig terjedı idıszakra. 
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Balogh Csilla jegyzı – még egyszer hangsúlyozza, hogy a jelzálogjog bejegyzés nem jelent 
azonnali megtérülést.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, ha nem jegyeztetnek be jelzálogjogot, nem határozzák 
meg pl., hogy 20.000,- Ft felett jegyeztetnek be jelzálogjogot, akkor ne is várjanak eredményt.  
Balogh Csilla jegyzı – csak adótartozás esetében lehet jelzálogjogot bejegyeztetni. Adók 
módjára történı köztartozás behajtása esetén nem lehet jelzálogjogot bejegyeztetni.  
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy iparőzési adó esetében ezzel a lehetıséggel nem tudnak 
élni, magánszemélyek kommunális adójánál szokott élni a hivatal azzal a lehetıséggel, ha 
valaki felhalmozza a kommunális adótartozását. Elmondja, hogy a kommunális adó mértéke 
az idei évben lett 12.000,- Ft, az elızı évben 7.000,- Ft volt. Az idei évrıl ne beszéljenek, 
hiszen tárgyévi végrehajtást nem szoktak eszközölni, elvileg még befizetheti az adós év 
végéig tartozását. Ha a lakos az elmúlt évben nem fizetett, akkor van 7.000,- Ft adótartozása, 
ha pl. az elızı évit sem fizette be, akkor 14.000,- Ft a tartozása. Több évnek el kell telni 
ahhoz, hogy a tartozás összege elérje azt a mértéket, hogy érdemes a jelzálogjog bejegyzés 
lehetıségével élni.   
Meg kell vizsgálni azt is, hogy az adósnak van olyan ingatlana, amelyre a jelzálogjog 
rájegyezhetı, az ingatlan kiknek a tulajdonában van. 
Nyuzó Marietta képviselı – az elhangzottakat érti, İ számadatot kért, amire nem kapott 
választ.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen nem javasolta az iparőzési adómértékének az emelését.  
Úgy gondolta, ha az elhangzott kérdéseire kielégítı és megfelelı válaszokat kap, akkor 
megszavazza az adómértékének 2 %-ra történı emelését.  
A képviselınek tudomása van arról, hogy Gyomaendrıd város honlapján az adósok listáját 
közzétették. Javasolja, hogy ez Dévaványán is valósuljon meg, annak érdekében, hogy lássák 
kinek milyen tartozása van az önkormányzat felé. Kéri, hogy ezen javaslat tekintetében 
szavazzanak. 
Elmondja, hogy a képviselı-testületnek 3 bizottsága mőködik. Az Oktatási- Közmővelıdési- 
Sport és Ügyrendi Bizottság feladata a közeljövıben csökkeni fog. Megjegyzi, hogy ezen 
ülést nem túl gyakorisággal látogatják a képviselık. A képviselı javasolja ezen bizottság 
megszüntetését, a feladatot pedig a másik két bizottság végezze el. Ebben a témában is kéri a 
képviselı-testület döntését.  
Ennyiben kívánt hozzászólni.   
Pap Tibor polgármester – a képviselı a felvetéseire részben kapott választ.  
Az aljegyzı elmondta, hogy a bejelentések kapcsán tárgyalni fogják a gazdálkodási iroda által 
készített beszámolót, amely a hátralékos kintlévıségek behajtási cselekményeirıl szól. A 
szeptemberi testületi ülésen pedig az adóiroda beszámolója kapcsán kaptak részletes adatokat, 
amelyben szerepeltek a behajtási cselekmények, azok eredményei is. 
A következı testületi ülésen a képviselı-testület fog kapni egy tájékoztatót, arról hogy hány 
esetben történt jelzálogjog bejegyzés. 
A testület is hozott már olyan döntést, hogy nem kapcsolódott be a bírósági végrehajtási 
eljárásba, mivel látták, hogy a bekapcsolódási költség magasabb lett volna, mint a várt 
eredmény. Az említett eset is hasonló.  
Elmondja, hogy az adósok listájának közzététele nem a képviselı-testület hatáskörébe 
tartozik, a közzétételrıl az adóhatóság vezetıje, a jegyzı dönt.  
Balogh Csilla jegyzı – javasolja, hogy kérdezzék meg a képviselı-testület, hogy mi a 
véleményük a közzétételrıl.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen Kürti Béla részletesen tájékoztatta a 
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jelenlévıket az adótartozásokról is. A bizottság elnöke szól az elızı évi adótartozás 
összegérıl, valamint az idei évirıl.  
Elgondolkodtató az, hogy az adóslista felkerüljön-e a honlapra, vagy sem.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az iparőzési adó mértékének az emelése megosztotta a 
véleményeket, aminek oka lehet az is, ami a 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalása 
során elhangzott, hogy nagyon sok az ismeretlen tényezı. 
A bizottság elnöke javasolja, hogy az adómértékét a mai ülésen ne határozzák meg, a döntést 
a decemberi testületi ülésen hozzák meg. Addig győjtsék az információkat, és bízik abban, 
hogy döntésüket felelısségteljesebben tudják meghozni.     
Pap Tibor polgármester – tehát a bizottsági elnök javaslata az, hogy az iparőzési adó 
mértékét a következı testületi ülésen határozzák meg.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy az iparőzési adó mértékérıl a következı ülésen döntsenek kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 340/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az iparőzési 
adó mértékének megállapítását elnapolja, soron következı ülésén határozza meg az 
iparőzési adó mértékét.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: értelem szerint  
 

A polgármester elmondja, hogy a bizottságok számának csökkentése az SZMSZ módosítását 
is igényli. Elmondja, hogy az új Ötv. hatályba lépésekor az SZMSZ áttekintése szükséges 
lesz.  
Balogh Csilla jegyzı – közbevetılegesen elmondja, hogy attól függetlenül az SZMSZ-t lehet 
módosítani. 
Pap Tibor polgármester – véleménye, hogy a javaslatot vegyék figyelembe és gondolják át, 
akár fogadják is el, amennyiben az új önkormányzati törvény és a hatásköri törvények 
hatályba lépnek, és erre igény mutatkozik.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottságok száma a korábbi évekhez képes csökkent. Úgy gondolja, hogy a bizottságok le 
vannak terhelve, van elegendı feladat, amit el kell látniuk, nem javasolja az Oktatási 
Bizottság megszüntetését.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a költségvetési egyeztetı munkacsoport meg fogja kezdeni 
munkáját. Javasolja, hogy a munkacsoport vizsgálja meg azt is, hogy mekkora megtakarítást 
eredményezne a bizottság megszüntetése. Véleménye szerint nem eredményezne 
megtakarítást.  
Véleménye, hogy két bizottság nem tudná felelısségteljesen ellátni a feladatot.  
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki egyetért azzal, hogy a bizottságok számát egyel csökkentsék, a feladatot a megmaradó két 
bizottság között osszák szét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül nem dönt a bizottságok számának csökkentésérıl.  
Nyuzó Marietta képviselı – kéri a testületi tagokat, hogy a bizottsági üléseken vegyenek 
részt.  
Pap Tibor polgármester – kéri a testület tagjait nyilvánítsanak véleményt a tekintetben, hogy 
az adótartozással rendelkezık listáját a jegyzı közzétegye, vagy sem az önkormányzat 
honlapján.  
Kéri a képviselıket, aki javasolja, hogy legyen az adósok listája közzétéve, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy 3 képviselı javasolja, hogy a lista legyen közzétéve, 5 
képviselı pedig nem javasolja.  
A polgármester ezt a témát lezárja.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Balogh Csilla 
jegyzı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-
testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) 
és (7) bekezdése alapján kezdeményezi Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-
testületével közös önkormányzati hivatal létrehozását. A képviselı-testület határozatát 
elıterjesztésemhez mellékeltem.  
A jegyzı ismerteti a közös önkormányzati hivatalok létrehozásának jogszabályi hátterét.  
Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
84-86 §-okban fekteti le a polgármester hivatalokra és a közös önkormányzati hivatalokra 
vonatkozó fıbb szabályokat. Ezek csak keretszabályok, melyek biztosítják, hogy a képviselı-
testület a helyi sajátosságok figyelembe vételével alakíthassa ki hivatali szervezetét, 
határozhassa meg mőködését. A hivatali feladatok ellátása két módon lehetséges: önálló 
polgármesteri hivatal mőködtetésével, illetve több önkormányzat által létrehozott közös 
önkormányzati hivatal útján. 
Lényeges változás, hogy azon községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer fıt, 
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri 
hivatalt. A közös hivatal létrehozásának további feltételei, hogy valamennyi, a közös 
hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie, valamint azon települések 
alakíthatnak, amelyeknek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási 
területe választja el egymástól. Itt szükséges megemlíteni az Mötv. azon szabályozását (85. § 
(7) bekezdés), mely szerint: „A városi, valamint a kétezer fıt meghaladó lakosságszámú 
települési önkormányzat képviselı-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati 
hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település 
kezdeményezi.” Ezen bekezdés módosítására irányuló elıterjesztést terjesztett be az 
Országgyőlés elé 2012. szeptember 24-én Lázár János, mely szerint az Mötv. 85 . §-a a 
következı (7a) bekezdéssel egészülne ki, mely 2013. január 1-én lépne hatályba. 
„(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a helyi önkormányzatokért 
felelıs miniszter jóváhagyásával megtagadható, ha az azt kezdeményezı település az 
országgyőlési képviselık választásáról szóló törvényben meghatározottak alapján nem 
ugyanazon országgyőlési egyéni választókerülethez tartozik .” 
Az Mötv. 85. § (4) bekezdése szerint amennyiben a közös önkormányzati hivatalt mőködtetı 
települések egyike város, akkor a város a székhely település. 



 24 

Az Mötv. 41. § (2) bekezdése meghatározza hogy a közös önkormányzati hivatal a képviselı-
testület szerve, ennek megfelelıen a törvényi keretek között a testület dönt a hivatal 
létrehozásáról, közös önkormányzati hivatal esetén megállapodásba kell foglalni a döntést. A 
közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselı-testületek 
határozzák meg a megállapodásban. A közös hivatal létszámának meghatározására külön 
rendelkezéseket tartalmaz az Mötv. Kiemelt figyelmet kell fordítani az elsı alkalommal 
kialakításra kerülı közös önkormányzati hivatali intézményrendszerre vonatkozó eltérı 
szabályozásra. A közös hivatalokat az általánostól eltérı módon elsı alkalommal 2013. január 
1-jétıl számított 60 napon belül kell megalakítani. E szabályozás az Mötv. átmeneti 
rendelkezései között (146. § (2) bekezdés) található. 
2013. január 1-jét követıen a képviselı-testületeknek tehát 60 napjuk van a közös hivatalok 
megalakítására. (Az átmeneti idıszak hivatali teendıinek ellátására külön szabályozás 
készül.) Kiemelendı, hogy a 2013. év elején megalakítandó közös hivatal esetén, az azokban 
részt vevı települések vonatkozásában a struktúra felülvizsgálatára, módosítására csak a 
következı általános önkormányzati választásokat követıen kerülhet sor (2014. évben), 
ugyanis közös hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni 
önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követı 60 
napon belül lehet. 
Amennyiben a határidın belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, 
akkor a kormányhivatal vezetıje kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 
településeket.  
A hivatal (mind az önálló, mind a közös hivatal) elsıdleges rendeltetése a döntés-elıkészítés, 
illetve a döntések végrehajtásának szervezése. Mindkét funkció kiterjed mind az 
önkormányzati, mind pedig az államigazgatási döntésekre. A szabályozás új elemeként rögzíti 
a törvény, hogy a hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában is. A közös hivatal 
sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elı, több képviselı-testültet 
és több polgármestert szolgál ki, ezért az egyes települések sajátosságainak figyelembe vétele 
elengedhetetlen a színvonalas munkavégzéshez, hiszen eltérı adottságokat, lehetıségeket, 
prioritásokat kell folyamatosan szem elıtt tartani. Ez mindenképpen más szemléletet, némileg 
eltérı munkamódszereket és más szervezési feladatokat kíván meg a közös hivatali 
apparátustól, melyben hivatalunknak egyelıre még nincs gyakorlata, de törekedni kell ezek 
mihamarabbi kialakítására.  
Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város mőködteti, úgy a hivatal létszámát az 
érintett települések képviselı-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás 
hiányában a városi önkormányzat képviselı-testülete állapítja meg. 
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint 
minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos, vagy idıszakos 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselı-testületei 
megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a 
közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel mőködı 
kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat 
alkalmazásával történjen. 
A közös önkormányzati hivatal jegyzıje vagy aljegyzıje, vagy megbízottja köteles a 
képviselı-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 
A közös önkormányzati hivatal jegyzıje, aljegyzıje vagy megbízottja az érintett képviselı-
testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történı 
ügyfélfogadást. 
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A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése közös önkormányzati hivatal esetén: 
(székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal. 
A hivatal mőködési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésrıl szóló 
törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – 
finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. 
Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló törvényjavaslathoz kapcsolódó 
módosító javaslat tartalmazza a polgármesteri hivatalok számított alaplétszám számításakor a 
település típusára, lakosságszám kategóriákra és az elismert köztisztviselıi létszámra 
vonatkozó adatokat:  
5.001-10.000 lakosságszám között az elismert köztisztviselıi létszám minimum 16, maximum 
22. A számítási mód még egyéb korrekciós tényezıket is tartalmaz.  
A jegyzı elmondja, hogy ezen elıterjesztéssel az volt a célja, hogy a Képviselı-testület, mint 
döntéshozó megismerje a közös önkormányzati hivatalok létrehozásával összefüggı 
jogszabályi hátteret. 
A jogszabályi háttér bemutatásából is látható, hogy Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására 
vonatkozó megállapodás kötését. Mindezekre való tekintettel a közös hivatali szervezet 
felállítására vonatkozó tárgyalásoknak, szakmai egyeztetéseknek meg kell kezdıdnie annak 
érdekében, hogy a törvényi határidı betartásával a közös hivatali szervezet felállhasson.  
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 ülésén foglalkozott a témával. Javasolják a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását 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 egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.  (7) bekezdése alapján elfogadja 
Ecsegfalva Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó 
kezdeményezését.  
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy kezdje meg a közös hivatal kialakítására 
vonatkozó tárgyalásokat és szakmai egyeztetéseket.  
A közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás tervezetet a törvényi határidık 
figyelembe vételével terjesszék az érintett képviselı-testületek elé.” kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 341/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.  (7) bekezdése alapján 
elfogadja Ecsegfalva Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó kezdeményezését.  
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy kezdje meg a közös hivatal 
kialakítására vonatkozó tárgyalásokat és szakmai egyeztetéseket.  
A közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás tervezetet a törvényi 
határidık figyelembe vételével terjesszék az érintett képviselı-testületek elé. 
 
Felelısök:   Pap Tibor polgármester 

Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Balogh Csilla jegyzı 
terjesztette a testület elé, amely az ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót a jegyzı részére. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a köztisztviselıkkel szemben meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célok kitőzése során a képviselı-testület 
meghatározta azt a feladatot is, hogy az év során foglalkozni kell az ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetésének lehetıségével.  
A jegyzı elmondja, hogy az ebrendészeti hozzájárulás lehetıségét az állatok védelmérıl és 
kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLVIII. törvény 
teremtette meg. A módosító törvénynek az ebrendészeti hozzájárulásra vonatkozó szabályai 
2012. január 1-ján léptek hatályba.  
Elmondja, hogy a törvény lehetıséget biztosít a települési önkormányzat részére, hogy a 
településen az ebtartás helye szerint az adott év elsı napjáig 4 hónapos kort betöltött eb után 
tulajdonosától, évente ebrendészeti hozzájárulást szedjen be. Az ebrendészeti hozzájárulás 
mértéke veszélyes eb vonatkozásában a húszezer forintot, más eb esetében a hatezer forintot 
nem haladhatja meg.  
(Veszélyes eb: az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minısített eb, amely 
eljárásba az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértıt kell bevonni.) 
A törvény egyértelmően szabályozza azt is, hogy mely ebekre vonatkozóan nem szedhetı be 
ebrendészeti hozzájárulás.  
Dévaványa Városban a 2012. évi ebösszeírás során összesen 2.162 db eb került összeírásra. 
Az összeírólapok alapján kell összeállítani az elektronikus ebnyilvántartást.  
Az ebrendészeti hozzájárulást az önkormányzat helyi rendelet megalkotásával írhatja elı. Ez 
nem adó, kivetésére az általános eljárási szabályok vonatkoznak, mely csak hatósági 
határozattal állapítható meg.  
Széles mentességi kört is biztosít a törvény, mely szerint nem szedhetı be a hozzájárulás: 

- a törzskönyvezett magyar kutyafajták (komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi, magyar 
agár, rövidszırő magyar vizsla, drótszırő magyar vizsla, erdélyi kopó), 

- a mentı-, jelzı-, vakvezetı, rokkantsegítı vagy terápiás, 
- a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy 

közfeladatot ellátó ırszolgálatban alkalmazott, 
- az ivartalanított,  
- az ismert tartóval nem rendelkezı és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy 

állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint 
- az állatmenhelyrıl, ebrendészeti teleprıl vagy állatvédelmi szervezettıl 

örökbefogadott eb után.  
A jegyzı elmondja, hogy az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelmi 
szervezet vezetıje írásban igazolja. Az állatmenhelyrıl, ebrendészeti teleprıl vagy 
állatvédelmi szervezettıl történı örökbefogadás tényét az örökbefogadó intézmény, vagy 
szervezet írásban igazolja.  
A törvény elıírása szerint a hozzájárulás mértékét 
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- az eb tartási céljának, 
- az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzıinek (tartási hely típusa, mérete, 

ebek száma), 
- az ebtartó szociális helyzetének figyelembe vételével kell megállapítani. 

Ily módon a törvényi mentességi kör, további mentességekkel bıvíthetı, vagy 
kedvezményekkel egészíthetı ki.  
Elmondja, hogy a törvényi elıírások alapján az ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az 
ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek 
fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az 
ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására kell 
fordítani.  
A jegyzı megjegyezni, hogy az önkormányzat által fenntartott gyepmesteri telepnek a 
mőködését a 2012. március 22-én lefolytatott helyszíni ellenırzés alapján a kerületi 
fıállatorvos 2012. április 1-tıl átmenetileg megtiltotta, a helyszínen tapasztalt mőködési 
feltételek nem megfelelıssége miatt.  
2012. évben a befogott ebek száma 23 db. 
Állatorvosnak állategészségügyi szolgáltatásért 2012. évben kifizetett számlák alapján 
80.000,- Ft-ot fizettek, amely a befogott ebek elaltatásának költségét jelenti.  
Elhullott ebek száma, amely az ATEV által elszállításra került 52 db, kilogrammban 
meghatározva 1.620 kg, amelynek költsége 201.828,- Ft. 
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével valószínősíthetıen megszaporodna a kóbor ebek 
száma, mert a fizetési kötelezettség nyomán kutyák nagyszámban kerülnének utcára.  
A lakosság ebtartással kapcsolatos kiadásai az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése nélkül is 
nınek, mivel a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) 
Korm. rendelet 17/B. §-ának (10)-(12) bekezdései alapján 2013. január 1-tıl négy hónapnál 
idısebb eb csak transzponderrel tartható (költsége kb. 3.500,- Ft lesz ebenként).  
A jelölés betartását a jegyzı és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenırzi.  
A négy hónapnál idısebb transzponderrel nem jelölt ebrıl a jegyzı és a magánállatorvos 
köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.  
Nehezíti az ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos eljárást az a tényezı, hogy a határidıre 
meg nem fizetett hozzájárulás adók módjára hajtható be.  
Amennyiben az ebtulajdonos nem tudja, vagy nem akarja megfizetni a hozzájárulást 
(kisjövedelmőek esetén ez gyakran elıfordulhat), a behajtás csak akkor indulhat meg, ha a 
tartozás a 10.000,- Ft-ot meghaladja a vonatkozó adójogszabályok alapján. Ez pedig csak több 
év meg nem fizetett hozzájárulása után kezelendı. Ily módon nehezen tervezhetı a bevétel, 
hiszen nagyon bizonytalan a megfizetése. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével 
kapcsolatos adminisztráció viszont jelentıs.  
Az összeírólapok alapján fel kell állítani az elektronikus nyilvántartást. A nyilvántartás 
alapján ki kell küldeni elıször egy értesítést, hogy a nyilvántartás alapján hány darab eb után 
mennyi fizetési kötelezettsége keletkezett az illetınek, illetve fel kell kérni a törvényi 
mentességek igazolására. Az önkormányzat által megállapított mentességeket megint le kell 
tisztázni a határozathozatal elıtt. A nyilvántartást az igazgatási iroda nyilvántartásával össze 
kell vetni a szociális ellátásokban részesülık miatt. Az egyedül élı 70. évet betöltött 
személyek esetén a 70. élet év betöltését és az egyedül élés tényét a népesség-nyilvántartás 
adataival kell összevetni és legyőjteni. Ha mindezek letisztázódtak utána lehetséges a 
határozathozatal. Csekket kell nyomtatni, kipostázni. Biztos lennének jópáran, akik a 
határozat és a csekk kézbesítése után jelennének meg reklamálni.  
Az elhullás tényét állatorvossal kell igazoltatni, akárcsak az ivartalanítás megtörténtét.  
Ily módon az ezzel kapcsolatos adminisztráció valószínősíthetıen nagy, és az adatbázis 
folyamatos változásban van, amely változásokat folyamatosan nyomon kell követni. 
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Valószínősítem, hogy az ebrendészeti hozzájárulás adminisztrációja összetettebb, mint 
bármely adónemnél, és a bevétele ezzel szemben sokkal bizonytalanabb és szerényebb.  
Elmondja, hogy a mellékelt rendelettervezetben szereplı ebrendészeti hozzájárulás éves 
mértéke csak példálózó jellegő, akárcsak a mentességi feltételek (a törvényben 
megállapítottakon túli). Ha a képviselı-testület ebrendészeti hozzájárulás bevezetése mellett 
dönt, akkor konkrétan döntenie kell ezekrıl is.  
Elmondja, hogy ebrendészeti hozzájárulást évközben is állapíthat meg a képviselı-testület, 
míg a helyi adót nem, azt el kell fogadni az idei évben ha emelni kívánnak. Csökkenteni 
évközben is lehet az adómértékén, de emelni nem.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén az elıterjesztést megtárgyalta. Elhangzott, 
hogy technikai és személyei háttér biztosítására lenne szükség, amire forrást nem tudnak 
biztosítani, az esetleges bevétel erre nem lenne elegendı. Javaslatuk, hogy ne kerüljön 
bevezetésre az ebrendészeti hozzájárulás.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén megtárgyalta ülésén az elıterjesztést. 
Javaslatuk, hogy ne kerüljön bevezetésre az ebrendészeti hozzájárulás.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Elmondja, ha a bizottsági javaslatok kerülnek elfogadásra, abban az esetben az ebekkel 
kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetésébıl kell biztosítani.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint ne kerüljön bevezetésre az ebrendészeti 
hozzájárulás kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 342/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem vezeti be 
az ebrendészeti hozzájárulást.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  -  

 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amelyet a 
gazdálkodási iroda terjesztett a testület elé a hátralékos kintlévıségek behajtási 
cselekményeirıl. 
A gazdálkodási iroda által kimutatott hátralékos kintlévıségek behajtási cselekményeirıl 
szóló beszámoló részletesen bemutatja a kintlévıségeket. 
A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta az elıterjesztést. 
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 megvitatta, a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Még egyszer elmondja, hogy jó dolognak tartaná, ha az adósok listája közzé lenne téve, mint 
Gyomaendrıdön, véleménye szerint az visszatartó erı lenne.  
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 elfogadja a tájékoztatót a kintlévıségek behajtása érdekében tett intézkedésekrıl kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
343/2012.(XI.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kintlévıségek behajtása 
érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelıs:   - 
Határidı:   - 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére, hogy ismertesse a jelenlévıkkel az elıterjesztésben 
foglaltakat.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület döntése alapján 
Dévaványa Város Önkormányzata széleskörő programot szervezett a méhnyakrák 
megelızésének céljából. A program célja a védıoltáshoz való hozzájutás segítése az 
Önkormányzat anyagi támogatásával egy kijelölt célcsoport részére, valamint a tájékozottság 
növelése, a preventív szemléletre való ösztönzés.  
A program keretében a 12 éves korú, állandó dévaványai lakóhellyel rendelkezı 
leánygyermekek védıoltással történı ellátását támogatta Önkormányzat. A program keretében 
a 3 adagos oltási sor elsı adagjának finanszírozását a család, a második és harmadik 
adagjának finanszírozását önkormányzat biztosította. Azon családoknál, ahol a szociális 
rászorultság indokolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság a szülıi önrész megfizetéséhez 
az átmeneti segélyezés szabályai szerint kérelemre biztosított segítséget.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet a méhnyakrák elleni védıoltás programjának 2012. évi 
alakulásáról. 
A 2012. évben a 2000. évben született leánygyermekek vehettek részt a programban összesen 
42 fı, melybıl 13 fı igényelte azaz 30,9 %. Az igényelt 13 fıbıl 12 fı vállalta az egyösszegő 
önrész megfizetését. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 1 fınek nyújtott segítséget, 
8.000,- Ft vissza nem térítendı támogatás formájában. Elmondható, hogy a program sikeresen 
befejezıdött és a védıoltás is „célt ér” a leánygyermekek szervezetében. 
Az irodavezetı elmondja, hogy jelenleg a GlaxoSmithKline Kft.-vel (1124 Budapest, Csörsz 
u. 43. sz.) 2012. december 31-ig van érvényes szerzıdése az önkormányzatnak. 
A GlaxoSmithKline Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 43. sz.) képviselıjének tájékoztatása 
alapján a 2013. évben sem kívánnak árat emelni a vakcina vonatkozásában, tehát az oltóanyag 
ára 15.900,- Ft marad. Sıt kedvezményt tudnak, nyújtani amennyiben egyszerre történik meg 
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a három adagos oltóanyag megrendelése, illetve kiszállítása. Ebben az esetben az oltóanyag 
ára 15.500,- Ft, melynek tárolása megoldható.  
Az irodavezetı ismerteti a 2013-as évben egy gyermekre jutó költségeket, amely a 
jegyzıkönyvhöz csatolt elıterjesztésben részletesen be van mutatva.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elıterjesztésben foglaltak 
ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a program továbbfolytatását az 
elıterjesztésben szereplı „B” alternatívát javasolják elfogadásra a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a méhnyakrák elleni védıoltás programot 
folytassák tovább az elıterjesztésben szereplı „B” alternatíva szerint (a határozati javaslatot a 
polgármester felolvassa) kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 
344/2012.(XI.29.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a méhnyakrák elleni 
védıoltás programját folytatja és a GlaxoSmithKline Kft-vel (1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
sz.) 2013. december 31-ig a méhnyakrák elleni védıoltáshoz szükséges oltóanyag (Cervarix) 
beszerzésére vonatkozóan az alábbiak szerint szerzıdést köt. 
 

 
év 

Oltóanyag 
egységára 

Lányok  
száma 

1. védıoltás 
(család) 

2. és 3. védıoltás 
(önkormányzat) 

Összesen 

2013. 15.500,- Ft/ 
oltóanyag 

2001. évben 
született 35 fı 

542.500,- Ft 1.085.000,- Ft 1.627.500,- Ft 

 
A képviselı-testület az oltóanyag beszerzéséhez szükséges forrást, 1.085.000,- Ft-ot az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezi. 
A képviselı-testület megbízza a Polgármestert a GlaxoSmithKline Kft.-vel kösse meg a 
szerzıdést.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2012. december 31.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Ernyes Csilla pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy az önkormányzat sikeresen nyújtott be pályázatot az „Pásztormővészet a 
sárréti Dévaványán. Múlt és jövı találkozása a Bereczki Imre Helytörténeti Győjteményben” 
címmel az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási 
rendszer keretében kiírásra került projekt felhívásra. A pályázat keretében megvalósított 
beruházás tervezett kiviteli összköltsége bruttó 7 millió forint, így helyi beszerzés keretében 
szükséges kiválasztani a kivitelezıket.   
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Az elmondottak értelmében az önkormányzat az informatikai eszközök beszerzésére 
vonatkozóan az alábbi vállalkozókat kérné fel ajánlattételre:  

- Lep-Ker Family Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5310 Kisújszállás, Béla Kir. u. 21.) 
- V.I.P. Marketing és Média Kft. (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2.) 
- Aligab Bt. (8000 Székesfehérvár, Kecskeméti u. 33.) 
- Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) 

A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy az említett vállalkozásoktól 
kérjenek ajánlatokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért azzal, hogy a felsorolt négy 
vállalkozástól kérjenek ajánlatokat.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a bizottsági javaslatot, mely szerint a következı vállalkozásoktól kérjenek 
ajánlatot: 

- Lep-Ker Family Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5310 Kisújszállás, Béla Kir. u. 21.) 
- V.I.P. Marketing és Média Kft. (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2.) 
- Aligab Bt. (8000 Székesfehérvár, Kecskeméti u. 33.) 
- Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 345/2012.(XI.29.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülı 
projekt felhívásra a „Pásztormővészet a sárréti Dévaványán. Múlt és jövı találkozása a 
Bereczki Imre Helytörténeti Győjteményben” címmel benyújtott és bruttó 7.020.000,- Ft 
támogatásban részesített beruházás kivitelezésére vonatkozóan helyi beszerzés keretében az 
alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:  

- Lep-Ker Family Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5310 Kisújszállás, Béla Kir. u. 21.) 
- V.I.P. Marketing és Média Kft. (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2.) 
- Aligab Bt. (8000 Székesfehérvár, Kecskeméti u. 33.) 
- Moldván János egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.    

 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı két bejelentést, - amely kapcsolódik 
egymáshoz - Feke László mőszaki irodavezetı terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére, hogy foglalja össze az elıterjesztésekben leírtakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az önkormányzat 
víziközmőveit mőködtetı Alföldvíz Zrt. 2012. október 26-án kelt levelében tájékoztatta az 
önkormányzatot arról a 2011. évi CCIX. számú a víziközmő szolgáltatásról szóló törvényben 
foglalt vagyonátháramlással kapcsolatos kötelezettségükrıl. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a 2011. évi CCIX. számú, a víziközmő szolgáltatásról szóló 
törvény 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Víziközmő – ha az önálló ingatlannak minısül – 
kizárólag az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása 
tulajdonába tartozhat.” 
Az önkormányzati tulajdonú közmővagyonon az Alföldvíz Zrt. által 1997. évet követıen 
elvégzett beruházási és értéknövelı felújítási munkák eredményeként létrejött eszközök a 
társaság könyveiben bérelt eszközön végzett felújításként kerültek aktiválásra, mely eljárás a 
vagyoni viszonyok tekintetében az elıbb idézett jogszabályi rendelkezéssel, össze nem 
férhetı állapotokat jelent. 
A Békés Megyei Vízmővek Zrt. közgyőlése 59/2009.(X.15.) számú közgyőlési határozatával 
elismerve az önkormányzatok igényét a társaság könyveiben nyilvántartott vízi közmő 
vagyon elemekre, és felhatalmazta az Igazgatóságot az egyes önkormányzatokkal 
megkötendı szerzıdéstervezet megalkotására, illetve azt követı vagyon kiadás 
lebonyolítására. 
A hivatkozott közgyőlési döntés végrehajtása azonban a „születendıben lévı” víziközmő-
szolgáltatásról szóló törvény miatt a közgyőlés által felfüggesztésre került, remélve a törvényi 
szintő rendezési szabályok megalkotását. 
A 2012. évi CVI. számú az egyes víziközmő-szolgáltatással kapcsolatos törvények 
módosításáról szóló jogszabály révén a törvényi szintő szabályok kihirdetésre kerültek, az 
alábbi szöveggel: 

„79. § (1) Az a víziközmő, vagy víziközmő létrehozására irányuló beruházás, amely olyan 
gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett - ide nem értve a munkavállalói 
résztulajdont - a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az 
ellátásért felelıs tulajdonába kerül. A tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva ingyenesen, a 
tulajdonjoghoz kötıdı jogokkal és kötelezettségekkel együttesen, száll át. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a vízi-közmővekre vonatkozó vagyoni viszonyok rendezése 
tekintetében az Alföldvíz Zrt. a hivatkozott paragrafus (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. 
Ennek megfelelıen a társaság tulajdonában lévı víziközmővek „ex-lege” azaz a törvény 
erejénél fogva, az érintettek akaratától függetlenül kerül a víziközmő-szolgáltatótól az 
ellátásért felelıs, vagyis az önkormányzatok tulajdonába 2013. január 1-i fordulónappal. 
A mőszaki irodavezetı röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
 
A mőszaki irodavezetı elmondja, hogy az önkormányzat víziközmőveit mőködtetı Alföldvíz 
Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) 2012. október 26-án kelt levelében tájékoztatást küldött 
arról, hogy a 2011. évi CCIX. számú a víziközmő szolgáltatásról szóló törvény 9. § (6) 
bekezdése szerint - a korábbi a gyakorlattól eltérıen - a víziközmővek vagyonbiztosításáról 
annak vagyonkezelıje, ennek hiányában a tulajdonosa köteles gondoskodni. Tekintettel arra, 
hogy az Alföldvíz Zrt-vel bérleti-üzemeltetési jogviszony áll fenn és nem vagyonkezelési 
jogviszony, így az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell a víziközmő elemeket nézve 
vagyonbiztosítással rendelkezni.  
A közelmúltban megtartott önkormányzati konferencián lehetıségként merült fel, hogy az 
önkormányzat vagy a már meglévı vagyonbiztosítását egészíti ki a víziközmő vagyon 
biztosításával, vagy úgynevezett veszélyközösséget hoz létre más önkormányzatokkal. 
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Amennyiben utóbbi lehetıség révén kívánja több önkormányzat is vagyonbiztosítási 
kötelezettségét teljesíteni, úgy a társaság vállalja az ebben való közremőködést igény esetén. 
A kérdésben dönteni szükséges annak érdekében, hogy a jogszabályban foglalt 
kötelezettségünk teljesítése biztosított legyen. 
Elmondja, hogy két határozati javaslatot terjesztettek a testület elé.  
Az „A” alternatíva a következı:  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló, 
valamint a viziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdésében 
foglalt vagyonátháramlással a tulajdonába kerülı viziközmő vagyon biztosítására a 
jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a már meglévı vagyonbiztosítását 
kiegészíti a víziközmő vagyon biztosításával.” 
Az irodavezetı ismerteti a „B” alternatívát: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló, 
valamint a víziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdésében 
foglalt vagyonátháramlással a tulajdonába kerülı víziközmő vagyon biztosítására ún. 
veszélyközösséget kíván létrehozni más önkormányzatokkal, amelyhez igényli a víziközmő 
vagyont mőködtetı Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) által felajánlott 
közremőködést. 
A Képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy amennyiben más önkormányzat nem 
kezdeményezi a vagyonközösségben történı víziközmő vagyon elemeinek biztosítását, úgy az 
önkormányzat a már meglévı vagyonbiztosítását egészíti ki a víziközmő vagyon 
biztosításával.” 
Az irodavezetı megköszöni a figyelmet, ennyiben kívánta két elıterjesztésben foglaltakat 
ismertetni a jelenlévıkkel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elıterjesztésben foglaltak 
ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a 8. sz. bejelentésben foglaltakat tudomásul vette. 
A 9. számú elıterjesztést tekintetében az irodavezetı által ismertetett „B” alternatívát 
javasolja a bizottság elfogadni a testületnek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint”  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló, 
valamint a viziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdésében 
foglalt vagyonátháramlással a tulajdonába kerülı viziközmő vagyon biztosítására ún. 
veszélyközösséget kíván létrehozni más önkormányzatokkal, amelyhez igényli a viziközmő 
vagyont mőködtetı Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) által felajánlott 
közremőködést. 
A Képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy amennyiben más önkormányzat nem 
kezdeményezi a vagyonközösségben történı viziközmő vagyon elemeinek biztosítását, úgy az 
önkormányzat a már meglévı vagyonbiztosítását egészíti ki a viziközmő vagyon 
biztosításával. 
 A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntésérıl az Alföldvíz Zrt.-t 
tájékoztassa.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
 346/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában 
álló, valamint a víziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) 
bekezdésében foglalt vagyonátháramlással a tulajdonába kerülı víziközmő vagyon 
biztosítására úgynevezett veszélyközösséget kíván létrehozni más 
önkormányzatokkal, amelyhez igényli a víziközmő vagyont mőködtetı Alföldvíz 
Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) által felajánlott közremőködést. 
 
A Képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy amennyiben más önkormányzat nem 
kezdeményezi a vagyonközösségben történı víziközmő vagyon elemeinek 
biztosítását, úgy az önkormányzat a már meglévı vagyonbiztosítását egészíti ki a 
víziközmő vagyon biztosításával. 
 
 A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntésérıl az 
Alföldvíz Zrt-t tájékoztassa.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı elıterjesztést, amely az Alföldvíz Zrt. 2013. évre vonatkozó 
rekonstrukciós javaslata az önkormányzat üzemeltetésében lévı víziközmővekre. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az önkormányzat víziközmőveit 
mőködtetı Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) 2012. október 29-én kelt levelében 
tájékoztatta az önkormányzatot és mellékelten megküldte a fennálló üzemeltetési szerzıdés 
vonatkozó pontjában foglaltakra az üzemeltetésben lévı víziközmővek 2013. évi javaslatát.  
Levelében jelezte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a közeljövıben az önkormányzattal 
egyeztetést kezdeményeznek a konkrét rekonstrukciós munkák meghatározása tekintetében. 
Az irodavezetı az elıterjesztéséhez csatolt a rekonstrukciós javaslatot, mely szerint 2013. 
évre a víz- és szennyvíz közmővek üzemeltetésébıl keletkezı 6.880.000,- Ft bérleti díj áll 
rendelkezésre a meghatározott rekonstrukciós munkák elvégzésére. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy elıterjesztést megtárgyalni és a 2013. évre tervezett 
rekonstrukciós munkák elvégzéséhez szükséges 6.880.000,- Ft összegő, az Alföldvíz Zrt. által 
önkormányzatnak megfizetendı bérleti díjat a 2013. évi költségvetésében betervezni 
szíveskedjen. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elıterjesztésben foglaltak 
ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a határozati 
javaslatban foglaltakat. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
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: 
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„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. (5600 
Békéscsaba, Dobozi u. 5.) által adott javaslat alapján a 2013. évben a víziközmőveken 
elvégzendı rekonstrukciós munkák elvégzésére fordítandó 6.880.000,- Ft-ot a 2013. évi 
költségvetésébe betervezi.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 347/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz 
Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) által adott javaslat alapján a 2013. évben a 
víziközmőveken elvégzendı rekonstrukciós munkák elvégzésére fordítandó 
6.880.000,- Ft-ot a 2013. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı elıterjesztést, amely a Magyar Horizont Energia Kft. bányaszolgalmi 
jog alapításával kapcsolatos kérelem. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, 
Alkotmány u. 18.) a Magyar Horizont Energia Kft. megbízásából kereste meg 
önkormányzatot a Dévaványa HHE Déva-1 és Déva-2 jelő gázkutak termelésbe állítása 
gázvezeték létesítménynek (alkotórészeivel és tartozékaival együtt) az építésére és az 
üzemben tartására elıírt biztonsági övezetére vonatkozó bányaszolgalmi jog alapításával 
kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévı területekre vonatkozóan. 
A Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12. VI. em.) bányaszolgalmi 
jogot szeretne alapítani a gázkút termelésbe állítás kapcsán a gázvezeték létesítménynek 
(alkotórészeivel és tartozékaival együtt) az építésre és az üzemben tartásra elıírt biztonsági 
övezetére. A biztonsági övezet mértéke a gázvezeték gerincvonalától: 15-15 m külterületen, 
5-5 m zártkert esetében. A biztonsági övezet mértékét az elıterjesztésben található táblázat 
mutatja ingatlanonkénti megbontásban. 
A jog jogosultja a bejegyzésre kerülı bányaszolgalom alapján a tevékenység folyamatos és 
biztonságos végzéséhez szükséges mértékben az ingatlant igénybe veheti, különösen 
ellenırzés, javítás, karbantartás, kapacitás fenntartás és bıvítés, az üzemelés, a biztonság 
fenntartása, az üzemzavar megelızése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések 
végrehajtásához. 
A bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatosan a Magyar Horizont Kft. a vezeték és 
annak biztonsági övezetével érintett térmérték alapján egyszeri kártalanítást fizet az 
önkormányzatnak.  
A kártalanítás összegeit szintén az elıterjesztésben szereplı táblázat részletesen bemutatja.  
Elmondja, hogy a kártalanítás összege összesen: 463.500,- Ft. 
A 2012. január 1-jétıl hatályos nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (1) 
bekezdése kimondja ugyan, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyon nem terhelhetı meg kivétel ez alól, ha a terhelés jogszabályon alapuló 
használati vagy szolgalmi jog. Fent leírt helyrajzi számú területekre bejegyzendı szolgalmi 
jog a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (3)-(5) bekezdésein alapul, ezért a 
kérelemnek helyt lehet adni. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elıterjesztésben foglaltak 
ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a hozzájárulást adják meg.  
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 bizottsági javaslattal, mely szerint járuljanak hozzá a bánya szolgalmi jog 
alapításához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 348/2012.(XI.29.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12. VI. em.), mint 
jogosult javára az önkormányzat tulajdonát képezı  
a 0254helyrajzi számú ingatlanon 313 m2 biztonsági övezető,  
a 0242/1 helyrajzi számú ingatlanon 434 m2 biztonsági övezető,  
a 0240/3 helyrajzi számú ingatlanon 355 m2 biztonsági övezető,  
a 0239/1 helyrajzi számú ingatlanon 255 m2 biztonsági övezető,  
a 0277/20 helyrajzi számú ingatlanon 270 m2 biztonsági övezető,  
a 0279/28 helyrajzi számú ingatlanon 2320 m2 biztonsági övezető,  
a 0280 helyrajzi számú ingatlanon 252 m2 biztonsági övezető,  
a 4337/2 helyrajzi számú ingatlanon 193 m2 biztonsági övezető,  
a 4400 helyrajzi számú ingatlanon 73 m2 biztonsági övezető,  
a 4500 helyrajzi számú ingatlanon 170 m2 biztonsági övezető bányaszolgalmi jogot 
alapítsanak.  
 
Elfogadja továbbá a Magyar Horizont Energia Kft. által felajánlott egyszeri kártalanítási 
összeget, amely  
a 0254 helyrajzi számú ingatlan 313 m2 biztonsági övezetére 31. 300,- Ft, 
a 0242/1 helyrajzi számú ingatlan 434 m2 biztonsági övezetére 43. 400,- Ft, 
a 0240/3 helyrajzi számú ingatlan 355 m2 biztonsági övezetére 35. 500,- Ft, 
a 0239/1 helyrajzi számú ingatlan 255 m2 biztonsági övezetére 25. 500,- Ft, 
a 0277/20 helyrajzi számú ingatlan 270 m2 biztonsági övezetére 27. 000,- Ft, 
a 0279/28 helyrajzi számú ingatlan 2320 m2 biztonsági övezetére 232. 000,- Ft, 
a 0280 helyrajzi számú ingatlan 252 m2 biztonsági övezetére 25. 200,- Ft, 
a 4337/2 helyrajzi számú ingatlan 193 m2 biztonsági övezetére 19. 300,- Ft, 
a 4400 helyrajzi számú ingatlan 73 m2 biztonsági övezetére 7. 300,- Ft, 
a 4500 helyrajzi számú ingatlan 170 m2 biztonsági övezetére 17. 000,- Ft. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a szolgalmi kártalanításra vonatkozó 
Megállapodás és Jegyzıkönyv aláírásával. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az önkormányzat tulajdonát 
képezı 01631/25 hrsz-ú terület értékesítésre kijelölésérıl döntéshozatal.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, 
Széchenyi u. 12.) saját beruházásában létesítendı 0,5 MW-os napelem rendszer telepítésére 
vonatkozó beruházási elképzeléseit – amelyhez önkormányzati ingatlan megvásárlásának 
opciós szerzıdéssel történı lehetıségét kérte – a Képviselı-testület 2012. májusi testületi 
ülésén megtárgyalta és azt a döntést hozta a 145/2012.(V.31.) Kt. határozatával, hogy a 
településrendezési terv felülvizsgálat során az önkormányzat tulajdonában álló 01631/25 hrsz-
ú gyep, legelı mővelési ágú 19.775 m2 területő ingatlan az iparterület körébe kerüljön 
bevonásra, amely területen a késıbbiekben villamos-energia termelés céljából napelemes 
rendszer telepítését kívánja megvalósítani. 
Az irodavezetı elmondja, hogy eltelt idıszakban a pályázati kiírás társadalmi egyeztetése 
során a Phlegon Consult Kft. birtokába jutott információk alapján a pályázat az építéssel 
érintett telek vásárlását is támogatja, így a cég megküldte vételi szándékának 
megerısítéseként az ingatlanra vonatkozó vételi jogot alapító szerzıdés tervezetét, amely a 
szerzıdés aláírásától számított 2013. december 31. napjáig terjedı, határozott idıre vételi 
(opciós) jogot enged arra, hogy az ingatlan tulajdonjogát egyoldalú jognyilatkozattal a 
meghatározott vételár kifizetésével vásárolhassa meg. 
Az elmondottak figyelembe vételével a pályázati kiírás várhatóan rövid idın belüli 
megjelenése miatt megrendelték az érintett terület mővelési ág megváltoztatásához szükséges 
talajvédelmi tervet és az ingatlan vagyonrendelet szerinti forgalmi értékbecslését. A mővelési 
ág megváltoztatására azért van szükség, mert a hatályos jogi szabályozás szerint 
Magyarországon csak természetes személy vásárolhat termıföldet. Ebben az esetben az erre 
való figyelem felhívást követıen is a kifejezett kérés, illetve szándék az volt, hogy a Phlegon 
Consult Kft. kívánja ezt megvásárolni, ezért vált szükségessé beépítetlen területté történı 
átminısítése. 
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a 
forgalomképes vagyon elidegenítésérıl a képviselı-testület dönt. Vagyonrendeletünk 14. § (1) 
bekezdése alapján a vagyontárgy értékesítésre történı kijelölése során az önkormányzati 
vagyontárgy jellegétıl és a hasznosítás módjától függıen dönt a hasznosítás formájáról, ami 
pályáztatás vagy árverés lehet. 
A rendelet 5. számú melléklete szabályozza a nyilvános versenytárgyalás formáit és 
szabályait. 
Az elmondottak alapján elıször döntést kell hozni arról, hogy a tárgyi ingatlant kijelöli-e a 
képviselı-testület értékesítésére a fent leírt határozott idıre szóló opciós jog fenntartásával, és 
ha igen akkor azt milyen versenyeztetési formában. 
Feltételezve azt a lehetıséget, hogy a Képviselı-testület kijelöli a területet elidegenítésre 
elıterjesztéséhez mellékelte a vagyonrendelet szerint pályázati felhívást, valamint a részletes 
pályázati kiírást képviselı-testületi megtárgyalás és jóváhagyás céljából.  
Az irodavezetı elmondja, hogy ezen elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság ülésén véleményezte, 
az ott elhangzott javaslatok a képviselık részére kiosztott anyagban átdolgozásra kerültek, 
amelyeket piros színnel jelöltek.  
Elmondja, hogy az ajánlatok benyújtásának ideje az elhangzott javaslat alapján 2013. január 
2. 1000 óra.  
Elmondja, hogy szerették volna a december 13-ai ülésre az anyagot beterjesztetni, de a 
vagyonrendelet értelmében a dokumentáció megvásárlását követıen 15 napot kell biztosítani 
az ajánlattevı számára. 
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A pályázati felhívás 8. pontja került módosításra a bizottsági javaslat alapján, mely szerint a 
„Részletes pályázati kiírás átvehetı 617.000,- Ft + Áfa összegért a Dévaványa Város 
Önkormányzat által a K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú 
számlájára történt átutalást követıen Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
13. számú irodájában 2012. december 10-tıl ügyfélfogadási idıben.” 
A javaslat az volt, hogy az ingatlanforgalmi-értékbecslı által meghatározott ár (6.170.000,- 
Ft) 10 %-ában határozzák meg ezen összeget. 
A részletes pályázati kiírásban is az elhangzottak kerültek módosításra.  
A 9. pontban szerepel az induló vételár, amely 6.170.000,- Ft. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a 11-es pontban az eredményhirdetés helye és idıpontja 
szerepel a következıképpen: „Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron 
következı ülését követı nap 1000 óra.” 
Az irodavezetı elmondja, hogy a leglényegesebb kiegészítés a következı: 

„15.9. A pályázat beadásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A kiíró a 
dokumentációt 617.000,- Ft + Áfa összegért Dévaványa Város Önkormányzat által a 
K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára történt 
átutalást követıen bocsátja rendelkezésre az ajánlattevık részére. A pályázat 
nyertesének a dokumentáció vételára beszámít az ingatlan vételárába, amennyiben azt 
2013. december 31-ig egyoldalú jognyilatkozat tételével megvásárolja. Ha a jelzett 
idıpontig a nyertes nem él vásárlási jogával úgy elveszíti a dokumentációért fizetett 
vételárat.  
A nem nyertes ajánlattevık részére a dokumentációért fizetett teljes vételárat a döntést 
követı egy héten belül visszautalásra kerül.” 

Az irodavezetı röviden ennyiben kívánta ismertetni az elıterjesztésben foglaltakat, valamint a 
bizottsági ülésen elhangzott javaslatokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az 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 javasolja, hogy értékesítésre jelöljék ki az 
önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, Külterület 01631/25 helyrajzi számú gyep, 
legelı mővelési ágú, 19.775 m2 nagyságú területet 2013. december 31. napjáig terjedı, 
határozott idıre szóló vételi (opciós) jog biztosításával. 
A bizottság javasolja a pályázati felhívás megjelentetését, valamint a részletes pályázati kiírás 
elfogadását az elhangzottak alapján.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.   
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy az egyéb információknál a 15.3. pontban 
szerepel „Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb 
összegő ajánlatot tevıt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerzıdést 
kötni.” 
Elmondja, a második ajánlattevı nem biztos, hogy ilyen célra kívánja megvásárolni az 
ingatlant, lehet csak földterülethez kíván jutni. 
Elmondja, hogy a képviselı-testületnek az az állásfoglalása, hogy a területet azért 
értékesíteni, hogy ezen pályázat megvalósulhasson.   
Kérdése, szükséges ezen pontban szerepeltetni azt, hogy a második legmagasabb összegő 
ajánlatot tevıvel kötnek szerzıdést, ha az eljárás nyertese visszalép? 
Feke László mőszaki irodavezetı – a képviselı felvetésére elmondja, a részletes pályázati 
kiírás 3-as pontjában szerepel, hogy milyen célra lehet hasznosítani az ingatlant, egyéb 
esetben az opciós szerzıdés nem kerül aláírásra. 
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Az irod   avezetı felolvassa a 3-as pontot, amely a következıképpen szól:   
„3. Pályázat tárgya: az Dévaványa 01631/25 hrsz-ú gyep, legelı mővelési ágú ingatlan 
napelem rendszer létesítése céljából 2013. december 31-ig határozott idıre szóló vételi 
(opció) fenntartásával történı értékesítése.” 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint értékesítésre jelöljék ki az önkormányzat 
tulajdonában álló Dévaványa, Külterület 01631/25 helyrajzi számú gyep, legelı mővelési ágú, 
19.775 m2 nagyságú területet 2013. december 31. napjáig terjedı, határozott idıre szóló vételi 
(opciós) jog biztosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 349/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályáztatás 
útján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, 
Külterület 01631/25 helyrajzi számú gyep, legelı mővelési ágú, 19.775 m2 nagyságú 
területet 2013. december 31. napjáig terjedı, határozott idıre szóló vételi (opciós) 
jog biztosításával. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével, valamint a részletes pályázati kiírásban 
foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 350/2012.(XI.29.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Dévaványa, Külterület 01631/25 helyrajzi számú gyep, legelı mővelési ágú, 
19.775 m2 nagyságú ingatlant 2013. december 31. napjáig terjedı, határozott idıre szóló 
vételi (opciós) jog biztosításával pályázati úton történı eladásra meghirdeti és egyetért a 
pályázati hirdetmény megjelentetésével az alábbiak szerint: 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 

2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan 
határozott idıre szóló vételi (opciós) jog biztosításával történı eladása 
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3. Pályázat tárgya: az Dévaványa 01631/25 hrsz-ú gyep, legelı mővelési ágú ingatlan 
napelem rendszer létesítése céljából 2013. december 31-ig határozott idıre szóló vételi 
(opció) fenntartásával történı értékesítése. 

4. Ajánlat benyújtásának  helye:  Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal  
   13. számú irodája  

 módja:  személyesen vagy postai úton 
 ideje:  2013. január 2. 1000 óra  
5. Az ajánlati kötöttség idıtartama:  

Az ajánlati kötöttség lejártának idıpontja az ajánlattételi határidı lejártakor kezdıdik és 
az eredményhirdetéstıl számított 60 napig tart. 

 
6. Pályázati biztosíték: 

Az ajánlatkérı pályázati biztosítékot nem kér. 
7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhetı: 

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában Feke László 
mőszaki irodavezetıtıl. 

8. Részletes pályázati kiírás átvehetı 617.000,- Ft + Áfa összegért a Dévaványa Város 
Önkormányzat által a K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú 
számlájára történt átutalást követıen Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 13. számú irodájában 2012. december 10-tıl ügyfélfogadási idıben. 

 
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 

2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan 
határozott idıre szóló vételi (opciós) jog biztosításával történı eladása 

3. Pályázat tárgya: az Dévaványa 01631/25 hrsz-ú gyep, legelı mővelési ágú ingatlan 
napelem rendszer létesítése céljából 2013. december 31-ig határozott idıre szóló vételi 
(opció) fenntartásával történı értékesítése. 

4. Ajánlat benyújtásának  helye:  Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal  
   13. számú irodája  

 módja:  személyesen vagy postai úton 
 ideje:  2013. január 2. 1000 óra  
5. Az ajánlati kötöttség idıtartama:  

Az ajánlati kötöttség lejártának idıpontja az ajánlattételi határidı lejártakor kezdıdik és 
az eredményhirdetéstıl számított 60 napig tart. 

 
6. Pályázati biztosíték: 

Az ajánlatkérı pályázati biztosítékot nem kér. 
7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhetı: 

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában Feke László 
mőszaki irodavezetıtıl. 

8. Részletes pályázati kiírás átvehetı 617.000,- Ft + Áfa összegért a Dévaványa Város 
Önkormányzat által a K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú 
számlájára történt átutalást követıen Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 13. számú irodájában 2012. december 10-tıl ügyfélfogadási idıben. 
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9. Az értékesíteni kívánt ingatlan adatai: 

 
10. Részletes eljárási rend: Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet Pályáztatásra vonatkozó rendelkezései szerint 
 

11. Az ajánlatok elbírálásának menete, szempontrendszere: 
a) Az ajánlatok felbontásának a helye és idıpontja:  

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8. számú irodája 2013. január 2. 
1000 óra. 

b)  Az eredményhirdetés helye és idıpontja: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését követı 
nap 1000 óra. 

c) Az ajánlatok bírálati szempontjai:  
A pályázati ajánlatok közül a legmagasabb összeget kínáló ajánlat a nyertes. 

d) Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek:   
A pályázatok felbontásánál az ajánlattevık vagy meghatalmazottjuk, illetve az 
ajánlatkérı nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

e) A pályázatok elbírálására jogosult megnevezés:   
A Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság javaslatára a 
Képviselı-testület. 
 

12. Alternatív ajánlattételre lehetıség: nincs 
 

13. Az ajánlattevık pénzügyi, gazdasági és mőszaki alkalmassága igazolására kért 
adatok és tények:  
13.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

Pénzintézettıl származó és 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi, kötelezı 
tartalommal: 

a) mióta vezeti az ajánlattevı számláját, 
b) milyen az ajánlattevı pénzügyi helyzete, hitel- és fizetıképessége, 
c) volt-e az ajánlattevı számláján az utóbbi 1 évben sorban állás, és ha igen, hány 

esetben, az ajánlattevı fizetési kötelezettségének pontosan tesz-e eleget, 
13.1.2. 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása (központi 

adó, helyi adó, illeték, társadalombiztosítás) nincs. 
13.2. Mőszaki alkalmasság igazolása: 

13.2.1. a megvalósítandó beruházás tárgyának megfelelı referencia bemutatása az 
alábbiak szerint (referencia levél tartalma): beruházás helye, idıpontja; 
beruházás fıbb mőszaki jellemzıi, összköltsége; a beruházás lebonyolításárért 
felelıs személy megjelölése, bemutatása; referenciáért felelıs személy 
megjelölése, elérhetısége) 

 
14. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) olyan ajánlattevı nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 
b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerően meghosszabbított 

határidı után nyújtották be; 

Ingatlan hrsz-a Terület nagysága m
2
 Mővelési ága Induló vétel ár 

01631/25 19.775 gyep, legelı 6.170.000,- Ft + ÁFA 
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c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen 
eljárási rendben foglaltaknak; 

d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelmően határozza meg, vagy más ajánlatához, 
valamely feltételhez köti; 

e) olyan ajánlattevı nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 
továbbá aki szerzıdésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 

 
15. Egyéb információk 

15.1.  Az ajánlatot zárt, borítékban/csomagban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) 
kell beadni, az ajánlatkérı székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra 
vonatkozó határidıig. A borítékra a következıt kell ráírni: "01631/25 hrsz-ú gyep, 
legelı mővelési ágú ingatlan értékesítése." 

15.2.  Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 
 A melléklet:  a pénzintézettıl származó nyilatkozat 
 B melléklet: igazolás köztatozásokról (központi adó, helyi adó, illeték, 

társadalombiztosítás) 
 C melléklet:  mőszaki alkalmasság nyilatkozat(ok) 
 D melléklet:  aláírási címpéldány (ok) 
 E melléklet:  a közös ajánlattevık közti megállapodás (ha releváns) 
15.3.  Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb 

összegő ajánlatot tevıt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog 
szerzıdést kötni. 

15.4.  A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevı személy nem lehet az 
ajánlatot benyújtó pályázó: 
a) a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 685. § 

b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, 
b) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján közvetlen 

felettese, vagy beosztottja, 
c) szerzıdéses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 
d) ha a pályázó jogi személy, vagy cég annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezetı 

állású alkalmazottja. 
15.5.  A 4. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat 

értékelésében és elbírálásában résztvevıtıl bármely oknál fogva nem várható el az ügy 
elfogulatlan megítélése (továbbiakban: elfogultság). 

15.6.  A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevı köteles haladéktalanul 
bejelenteni, ha vele szemben bármely, a 15.4. és 15.5. bekezdésekben körülírt 
összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

15.7.  Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 
15.8.  A pályázati ajánlatok közül a legmagasabb árat kínáló ajánlat a nyertes. 
15.9. A pályázat beadásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A kiíró a 

dokumentációt 617.000,- Ft + Áfa összegért Dévaványa Város Önkormányzat által a 
K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára történt 
átutalást követıen bocsátja rendelkezésre az ajánlattevık részére. A pályázat 
nyertesének a dokumentáció vételára beszámít az ingatlan vételárába, amennyiben azt 
2013. december 31-ig egyoldalú jognyilatkozat tételével megvásárolja. Ha a jelzett 
idıpontig a nyertes nem él vásárlási jogával úgy elveszíti a dokumentációért fizetett 
vételárat.  
A nem nyertes ajánlattevık részére a dokumentációért fizetett teljes vételárat a döntést 
követı egy héten belül visszautalásra kerül. 
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Megbízza a polgármestert a pályáztatási eljárás lebonyolításával. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı: folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Gyuricza Máté mőszaki 
ügyintézı terjesztette a testület elé, amely a köztemetırıl szóló 10/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az ügyintézı részére.  
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 
1999. évi XLIII. törvény elıírja, hogy a temetıi szolgáltatási díjakat évente felül kell 
vizsgálni, a temetıben alkalmazandó szolgáltatási díjtételeket a bevételek és kiadások 
mérlegéhez kell igazítani. 
A Képviselı-testület a 2012. október 25-én tartott ülésén arról döntött, hogy a szolgáltatási 
díjtételek 7 % -os mértékő áremelését javasolja elfogadásra. 
A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény  40. § (5) bekezdése 
értelmében, a települési önkormányzat képviselı-testülete, a díj megállapításakor kikéri a 
fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.” 
A Képviselı-testület határozata megküldésre került az érdek-képviseleti szerv részére.  
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békés Megyei Szervezete a rendelet módosítása 
ellen nem emelt kifogást. Javasolta viszont, hogy a fogyasztók felé a fogyasztói árak áfával 
növelten kerüljenek megjelenítésre, a díjtáblázat ezzel a javaslattal került átdolgozásra. 
Az elmondottaknak megfelelıen készítette el az ügyintézı a rendelettervezetet. 
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén megtárgyalta ülésén az elıterjesztést. Szintén 
javasolja a rendelet megalkotását.  
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 egyetért a köztemetırıl szóló 10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával az 
elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

30/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletét 
a köztemetırıl szóló 

10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés egy tájékoztató anyag, 
amelyrıl már szólt a két testületi ülés között történt fontosabb események ismertetése 
kapcsán.  
A polgármester elmondja, hogy 2012. november 22-én sor került az önkormányzati 
számlavezetı bank dél-alföldi régiójának vezetésével történt egyeztetésre, melynek témája a 
jövı évi bankköltségek növekedésének felmérése volt.  
Az egyeztetés során a bank képviselıi elmondták, hogy arra törekszenek, lehetıleg ne 
változzanak kedvezıtlenül az önkormányzat számára a számlavezetéshez és a banki 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, annak ellenére, hogy a tranzakciós adó 2013. január 
1-tıl érvénybe lép és azt a banknak fizetni kell.  
A dévaványai közszférában foglalkoztatottak részére kidolgozták és bemutatták azt az 
ajánlatukat, mely szerint a banknál meglévı lakossági folyószámlával rendelkezık 
elkerülhetik a tranzakciós adóból származó többletterheket.  
A polgármester felvetésére megígérték, hogy megvizsgálják, a további lakossági körben ezt az 
ajánlatot ki tudják-e terjeszteni.  
A bank részérıl érkezett visszajelzés szerint – melynek másolata az elıterjesztés melléklete – 
tájékoztatták arról, hogy önkormányzattal együttmőködve hajlandóak minden olyan 
dévaványai lakosnak a lehetıséget biztosítani, akik még ebben az évben a kedvezményes 
számlavezetést kérik és lakossági folyószámlát nyitnak a K&H Banknál.  
Azt is közölték telefonon, hogy a legnagyobb 10 foglalkoztatót is megkeresik, hogy ezeknél a 
vállalkozásoknál dolgozók a cégeken keresztül is kapjanak tájékoztatót a lehetıségrıl.  
A polgármester kéri a testület tagjaitól a tájékoztató tudomásul vételét, egyben a képviselıket, 
hogy a lehetıségrıl a velük kapcsolatban álló szervezeteket, személyeket is tájékoztassák.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık a tájékoztatót tudomásul vették.  
 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy ismertesse a 
következı bejelentést, amely telekhatár rendezéssel kapcsolatos.   
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Földvári István  Dévaványa, Jéggyár u. 5. 
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy a Dévaványa, Lórés 
0257/6 hrsz. alatt található ingatlanával kapcsolatos telekrendezési eljáráshoz, mint érintett 
tulajdonos hozzájárulni szíveskedjenek. 
A kérelmezı elıadta, hogy a tulajdonát képezı lórési majorban található ingatlanain lévı 
épületek építmények földhivatali épületfeltüntetéséhez kezdeményezett eljárás során 
tudomására jutott, hogy a 0257/6 és a 0241/30 hrsz-ú ingatlanai között húzódik egy kelet-
nyugati irányú, út mővelési ágú ingatlan, amelynek a tulajdonosa az önkormányzat. 
Ez az út elmondása alapján a természetben soha nem létezett, hiszen az a térképmásolat 
szerint olyan karámrendszeren és épületen halad keresztül, amit még az Aranykalász Termelı 
Szövetkezet építtetett, ráadásul nem két utat köt össze, hanem a 0242/1 hrsz-ú útból 
csatlakozik le és a 0245 hrsz-ú csatornánál ér véget, tehát nem vezet sehová, nem köt össze 
semmit és nem tár fel semmilyen más tulajdonú ingatlant. 
A helyszínen látottak az elmondottakat megerısítették. 
Javaslata és kérése egyben, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a mellékelt változási 
vázrajzon bemutatott módon az út térképen való áthelyezéséhez a 0241/30 hrsz-ú ingatlana 
déli végébe. A vázrajz szerint nem változik az út helyrajzi száma és területe sem, csak 
délebbre húzódna a természetben. Ezzel a megoldással nem csak a kérelmezı problémája 
szőnne meg, hanem egyben más eddig elzárt földterület feltárása is megoldódna. 
Mivel a kérelemben foglaltak és az elmondottak mindkét fél számára érdeksérelem nélkül 
teljesíthetı, ezért kéri a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésemhez csatolt Vinkovics 
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Attila ingatlanrendezı-földmérı által 137/2012. munkaszámon készített és a földhivatal által 
E-42/2012 számon záradékolt változási vázrajz földhivatali átvezetéséhez hozzájárulni 
szíveskedjen. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal 
értsenek egyet, azt fogadják el. A kérelemben foglaltakat indokoltnak tartotta a bizottság. 
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 Vinkovics Attila 
ingatlanrendezı-földmérı által 137/2012. munkaszámon készített és a földhivatal által E-
42/2012 számon záradékolt, változás elıtt  

a Dévaványa Városi Önkormányzat (5510 Dévaványa, Hısök tere 1.) tulajdonát képezı  
- 0257/4 helyrajzi számú, 2177 m2 területő, út mővelési ágú, valamint 

Földvári István (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. sz.) tulajdonát képezı 
- 0241/30 helyrajzi számú, 5 ha 7029 m2 területő, legelı mővelési ágú, valamint  
- 0257/6 helyrajzi számú, 10 ha 7262 m2 területő, Major mővelési ágú, 

változás után 
 a Dévaványa Városi Önkormányzat (5510 Dévaványa, Hısök tere 1.) tulajdonát képezı  
- 0257/4 helyrajzi számú, 2177 m2 területő, út mővelési ágú, valamint 

Földvári István (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. sz.) tulajdonát képezı 
- 0241/30 helyrajzi számú, 3 ha 1439 m2 területő, legelı mővelési ágú, valamint  
- 0257/6 helyrajzi számú, 13 ha 2852 m2 területő, Major mővelési ágú, 

földrészletek telekhatár-rendezésérıl szóló változási vázrajz  földhivatali átvezetéséhez 
hozzájárul. 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert a változási vázrajz aláírásával.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 351/2012.(XI.29.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vinkovics Attila 
ingatlanrendezı-földmérı által 137/2012. munkaszámon készített és a földhivatal által E-
42/2012 számon záradékolt, változás elıtt  

a Dévaványa Városi Önkormányzat (5510 Dévaványa, Hısök tere 1.) tulajdonát képezı  
- 0257/4 helyrajzi számú, 2.177 m2 területő, út mővelési ágú, valamint 

Földvári István (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. sz.) tulajdonát képezı 
- 0241/30 helyrajzi számú, 5 ha 7.029 m2 területő, legelı mővelési ágú, valamint  
- 0257/6 helyrajzi számú, 10 ha 7.262 m2 területő, Major mővelési ágú, 

változás után 
 a Dévaványa Városi Önkormányzat (5510 Dévaványa, Hısök tere 1.) tulajdonát képezı  
- 0257/4 helyrajzi számú, 2.177 m2 területő, út mővelési ágú, valamint 

Földvári István (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. sz.) tulajdonát képezı 
- 0241/30 helyrajzi számú, 3 ha 1.439 m2 területő, legelı mővelési ágú, valamint  
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- 0257/6 helyrajzi számú, 13 ha 2.852 m2 területő, Major mővelési ágú, 
földrészletek telekhatár-rendezésérıl szóló változási vázrajz  földhivatali átvezetéséhez 
hozzájárul. 
 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert a változási vázrajz aláírásával. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a Kossuth u. 5. szám alatti óvodaépület 
főtésrendszerének felújításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a KEOP-5.3.0/B. kódjelő pályázattal 
elkészült az óvoda épület nyílászáróinak cseréje, homlokzati, padlásfödém és lapos tetı 
hıszigetelése, valamint a gázkazán biomassza alapú kazánra történı cseréje. Ezzel azonban nem 
szőnt meg az a probléma, amely az épület több évtizedes fennállása óta minden főtési 
szezonban tapasztalható, vagyis az hogy az utcai, a kazánháztól legtávolabb esı bölcsıdei 
részben négy-öt 0C alacsonyabb hımérsékletet lehet biztosítani, mint a kazánházhoz közelebbi 
óvodai részben, ahol minden esetben több 0C túlfőtés tapasztalható.  A KEOP-os pályázat a 
főtési rendszer primer, azaz kazánházi részét érinthette, míg a szekunder kör, azaz a kazánházon 
túli, vezetékrendszer, hıleadó radiátorokkal, azok esetleges szelepeivel, szerelvényezéseivel 
érintetlenek maradtak. A hiba okának kivizsgálására és a költségtakarékos javítás mőszaki 
tartalmának meghatározására felkérték a Hıerıterv Bt-t (5600 Békéscsaba, Gyöngyösi út 104.) 
képviselı Pesti Levente épületgépészeti-, energetikai-, gáz és olajipari tervezı-, szakértı urat. 
Az elkészült felülvizsgálati szakvélemény szerint – melyet elıterjesztésemhez mellékelt az 
irodavezetı – bruttó 1.400.000,- Ft beruházási költséggel megvalósítható a főtési rendszer 
rekonstrukciója, amelyet követıen a rendszer hidraulikailag beszabályozottá válik és minden 
helyiségben biztosítható lesz a szükséges hımérséklet a tüzelıanyag felhasználásának 
optimalizálása mellett. 
Az irodavezetı ismerteti a jelenlévıkkel, hogy milyen munkálatok elvégzésére kerül sor, ha a 
testület biztosítja a szükséges forrást. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztését megtárgyalni és a főtési rendszer 
rekonstrukciójához szükséges tervezıi költségvetés szerinti bruttó 1.400.000,- Ft-nyi költséget 
ez évi költségvetése terhére biztosítani szíveskedjen, úgy hogy a rekonstrukciós munkák téli 
szünetben elvégezhetıek legyenek. 
Az irodavezetı kiegészítésképpen elmondja, hogy a testületnek jóvá kell hagyni, hogy mely 
vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy a következı 
vállalkozásoktól kérjenek ajánlatokat: 
 

- Koncz Zoltán egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Sport u. 10.) 
- Bartha Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 28.) 
- Jeszenszki Gázszerelı Kft. (5600 Békéscsaba, Trefort u. 21-23.) 
- Strong Energo Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) 
- INOX-THERM Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61.) 

Az irodavezetı ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
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A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja az 1,4 millió forint biztosítását, valamint egyetért 
azzal, hogy az irodavezetı által ismertetett vállalkozásoktól kérjenek ajánlatokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.   
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – megjegyzi, hogy a Vass-telepi iskolánál az ebédlıben hideg van, 
ott is gond van a főtéssel. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy ott megoldódott a probléma, tájékoztatja 
a jelenlévıket a megoldásról.  
Nyuzó Marietta képviselı – nem érti, hogy miért a beruházás befejezését követıen kell 
átvizsgáltatni a főtési rendszert és kell javítást végeztetni. A pályázat keretében kellett volna 
megoldani.  
Feke László mőszaki irodavezetı – tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a pályázat 
keretében milyen megvalósításra volt lehetıségük, a belsı rendszer korszerősítését nem tette 
lehetıvé a kiírás.   
Az irodavezetı elmondja azt is, hogy ez a probléma az óvodánál korábban is ismert volt, de 
most kérték a megoldást.   
Nyuzó Marietta képviselı – úgy gondolja a képviselı-testületet tájékoztatni kellene arról, 
hogy a jövıben ennek még plusz költségei lesznek a pályázaton kívül.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testület felé jelzéssel élnek 
minden olyan dologról, amirıl tudomásuk van. Ez a probléma ismert volt, csak még ennyire 
elıtérbe nem került, mint most.  
Nyuzó Marietta képviselı – nagyon oda kellene figyelni az ilyen jellegő dolgokra, különösen 
azért is, mivel az oktatás átkerül állami mőködtetésbe, de a fenntartás itt marad az 
önkormányzatnál, az ilyen jellegő kiadások itt fognak jelentkezni.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa, Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület 
főtésrendszerének a Hıerıterv Bt. által adott felülvizsgálati szakvéleményében leírtak szerinti 
rekonstrukciójához szükséges bruttó 1.400.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetésében 
biztosítsák, valamint azzal, hogy Koncz Zoltán egyéni vállalkozótól, Bartha Ferenc egyéni 
vállalkozótól, Jeszenszki Gázszerelı Kft-tıl, Strong Energo Kft-tıl és az  INOX-THERM 
Kft-tıl kérjenek ajánlatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 352/2012.(XI.29.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, Kossuth u. 
5. szám alatti óvoda épület főtésrendszerének a Hıerıterv Bt. (5600 Békéscsaba, Gyöngyösi 
út 104.) által adott felülvizsgálati szakvéleményében leírtak szerinti rekonstrukciójához 
szükséges bruttó 1.400.000,- Ft-ot az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános 
tartalék elıirányzat terhére biztosítja. 
Továbbá úgy dönt, hogy az óvoda épület központi főtés rendszer rekonstrukciós munkáinak 
elvégzésére az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre: 

- Koncz Zoltán egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Sport u. 10.) 
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- Bartha Ferenc egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 28.) 
- Jeszenszki Gázszerelı Kft. (5600 Békéscsaba, Trefort u. 21-23.) 
- Strong Energo Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12. 
- INOX-THERM Kft. (4400 Nyíergyháza, Sóstói u. 61.) 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a főtésrendszer rekonstrukció elvégzéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
 Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Ernyes Csilla pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé, amely a KEOP keretében kiírásra kerülı épületenergetikai 
és megújuló energiaforrást biztosító tevékenységre vonatkozó pályázati felhívásokra történı 
pályázatok benyújtásáról való döntéshozatal.  
A pályázatok hamarosan kiírásra fognak kerülni. Meglátása szerint a kiírásra sokat fognak 
startolni, a keret hamar ki fog merülni. Az elmondottak miatt szükséges döntést hozni, hogy 
mely pályázatok tekintetében készüljenek, hogy a kiírásra a legrövidebb idın belül a pályázat 
benyújtható legyen. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az Új Széchenyi Terv Környezeti és 
Energia Operatív Program keretében a jövıben több projekt kerül kiírásra, amelyekre az 
önkormányzatnak lehetısége nyílik pályázatot benyújtania.  
Elmondja, hogy a KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések címszó alatt, a 
támogatható tevékenységek II/b) pontja az egyik ilyen lehetıség, amely a következıképpen 
szól:   
II. Intézmények főtési és használati melegvíz rendszereinek korszerősítése, illetve a 
vállalkozások nem termelési célú főtési és használati melegvíz rendszereinek korszerősítése: 

b) Automatikus központi (hıforrás oldali) és helyi (hıleadó oldali) szabályozások 
kiépítése. 

Ha jól értelmezik ezen pályázat keretében lehetıség lesz a Kossuth úti óvoda főtés 
problémáinak a megoldására is. Mivel a kiírás még nem történt meg, így kérdéseiket nem 
tudják megfogalmazni.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a IV. pont vonatkozásában a közvilágítás energiatakarékos 
átalakítására tesznek egy projekt ötletet.   
Támogatás maximális mértéke önkormányzatok esetében 85 %.  
Támogatás összege minimum 50 millió Ft maximum 500 millió Ft.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a következı projektötletet a Pénzügyi Bizottság ülésén az 
alpolgármester vetette fel, amelyet azért nem javasoltak, mivel a pályázat rendszere eltérı az 
összes többitıl.  
Az alpolgármester javaslata a KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hı, és villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal. 
Elmondja, hogy elsı lépésként energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat elvégzése 
szükséges.  
Amennyiben egy pályázat több épület/gazdasági termelési folyamat fejlesztésére vonatkozik, 
az Épületenergetikai/Technológiai auditot minden egyes épületre/termelési folyamatra külön-
külön el kell készíteni, a projektre vonatkozó eredményeket az Energetikai Tanulmány 
tartalmazza. 
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Csak, és kizárólag az auditor által javasolt, Pályázó által kiválasztott technológiára lehet 
pályázatot benyújtani és támogatást folyósítani. Az auditornak minden esetben jóvá kell 
hagynia a kiválasztott fejlesztéseket. 
Második lépésként le kell folytatni az ajánlatkérés/közbeszerzési eljárást.  
Következı lépés a feltételes vállalkozói szerzıdés megkötése, majd ezt követıen kerülhet sor 
a pályázat benyújtására.  
Tehát mielıtt a pályázat benyújtásra kerül több milliós összeget elıre meg kell finanszírozni 
annak reményében, hogy a pályázat nyertes lesz. Az elmondottak miatt nem javasolták ezt a 
projektötletet, de mivel igényként mutatkozott ezért, most hozták.   
Az irodavezetı elmondja azt, hogy az elıterjesztéshez csatolták azon vállalkozások ajánlatait, 
akik figyelik a pályázati kiírásokat, amelyek nem összehasonlíthatók, mivel az ajánlatokat 
nem kérték, hanem ık ajánlkoztak.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a Phlegon Consult Kft. ajánlatát kiegészítette még azzal, hogy 
cégük átvállalja a pályázat beadásának elızetes költségeit minden olyan esetben, amikor az 
épületek tényleges felmérése után számítandó rendszer méretek 1-1 épület esetén 
meghaladják a 20 kW-ot. Ennél kisebb rendszereknél ilyen konstrukciót nem tudnak 
biztosítani. Megjegyzi, hogy 20 kW feletti a polgármesteri hivatal, a strandfürdı, az 
üzemcsarnok és a Körösladányi úti iskola.  
A pályázat nyertessége esetén a költségek elszámolhatók.  
Esetleges vesztes pályázat esetén a költségek maradnak a cégüknél, mivel azonban az 
elvégezett munka késıbb is felhasználható, kérik annak lehetıségét, hogy egy késıbbi 
pályázati körben ugyanilyen konstrukcióban a pályázatok újra benyújtásra kerüljenek.  
Röviden szól a napelemes rendszer telepítésérıl, az energia igény biztosításáról, valamint 
arról is, hogy plusz energia termelésre nincs lehetıség.   
Ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy napelemes kiserımő létesítését kívánja megvalósítani, 
ezen kiírás IV. A. pontja lehetıvé teszi, ez esetben az elıkészítı munkálatokat el kell kezdeni.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal - KEOP-2012-4.10.0/B 2.1 a), illetve a 2.2 a) pontja lehetıséget 
biztosítana a biomassza alapanyag elıállítását célzó beruházás megvalósítására. Ezen 
lehetıségnél a brikettáló megvalósítását fontolóra lehetne venni.   
Röviden szól az elıterjesztéshez csatolt ajánlatokról egyenként.  
Kéri a képviselı-testületet, hogy határozzák meg, mely projektek esetében készüljenek a 
pályázatok benyújtására.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén foglalkozott a témával.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnöke részére. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság ülésén tárgyalta az elıterjesztést. A fejlesztések 
vonatkozásában szándékát fejezte ki a bizottság. A takarékosságra való törekvés 
mindenképpen nyitott kapukra fog találni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a testületnek meg kell határozni az irányokat, hogy 
az elıkészítı munka elkezdıdhessen. A kiírást követıen az anyagok újból a testület elé 
fognak kerülni, a szükséges saját forrás ismeretében fognak döntést hozni, hogy a pályázat 
benyújtásra kerüljön, vagy sem.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy már több alkalommal tárgyaltak a brikettáló üzem létesítésérıl. 
Javasolja, hogy ezen projektelemnek adjanak szabad utat. Szól az elıállítandó brikett 
hasznosításának lehetıségérıl. Példaként említi, hogy a szociálisan rászorulókat is tudnák téli 
idıszakban ily módon segíteni. 
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Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermeklétszám 
csökken. Amikor kijelölik azokat az épületeket, amelyeken felújítást kívánnak végezni 
figyelemmel kell lenni a további hasznosításra. Elmondja, hogy felújításra került a Hajós úti 
iskola, amely nem oktatási célt szolgál, hanem vállalkozó részére van kiadva. A fejlesztésekre 
biztosítani kívánt összeg tekintetében is odafigyeléssel kell lenni a testültnek.  
Javaslata, mérjék fel, hogy mely intézményeknél lenne lehetıség arra, hogy a napkollektoros 
rendszerrel kerülne felmelegítésre a víz.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezt már megnézték, a folyamatosan üzemelı 
intézményeknél éri meg.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy amikor a napkollektor elıállítja a 
melegvizet éppen akkor nincs gyermek az iskolában, mivel nyári szünet van. 
A napelemes rendszer telepítésében gondolkodnak. A főtés tekintetében pedig a 
biomasszával.  
 
Novák Imre alpolgármester távozott az ülésterembıl, így a testület létszáma 7 fı. 
 
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy az irodavezetı által említett sorrendet kövessék a 
döntés meghozatalánál.  
Elsıként az óvodai főtésrendszer korszerősítésérıl volt szólt. A fejlesztésre a minél jobb 
hıhasznosítás érdekében kerülne sor sikeres pályázat esetén az Eötvös u., a Hajós u. és a 
Könyves K. úton lévı óvodáknál. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 353/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a jövıben 
megjelenésre kerülı KEOP-2012-5.5.0/C kódszámú – Épületenergetikai fejlesztések 
címő projekt felhívásra pályázatot kíván benyújtani a Dévaványa Eötvös u. 2., Hajós 
u. 24. valamint a Könyves K. u. 13. sz. alatti óvodai épületek főtési rendszerének 
helyi  hıleadó oldali szabályozások kiépítésére  vonatkozóan.   
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos elıkészítési feladatokat megtegye.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı projektelem épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása. Ezen projekt keretében 
megvalósítható lenne Dévaványa közvilágítási rendszerének rekonstrukciója.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért ezen javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
 354/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a jövıben 
megjelenésre kerülı KEOP-2012-5.5.0/A projekt felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani a Dévaványa belterület közvilágításának energiatakarékos lámpatestekkel 
történı korszerősítésére vonatkozóan.    
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos elıkészítési feladatokat megtegye.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı projektelem a helyi hı, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy ez az a projektelem, amelynél a Phlegon 
Consult Kft. átvállalja a pályázat beadásának elızetes költségeit minden olyan esetben, 
amikor az épületek tényleges felmérése után számítandó rendszer méretek 1-1 épület esetén 
meghaladják a 20 kW-ot. Ennél kisebb rendszereknél ilyen konstrukciót nem tudnak 
biztosítani.  
Ez vonatkozik arra, ha egy épületre napelemes rendszert kívánnak felszerelni. Ez az egyetlen 
pályázat, amely nem kapcsolt. A többi pályázatnál vállalni kell feladatokat pl. nyílászáró 
cserét, ami már az intézményeknél megtörtént. El kell dönteni azt is, hogy mely ingatlanoknál 
valósítsák meg.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, figyelembe kell venni azt is, hogy mekkora nagyságú 
önerıt tudnak a pályázatokhoz biztosítani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a jövı évi eu. önerıalap támogatás hasonló lesz az 
idei évihez.  
Aki ezen projektelem elıkészítésével egyetért a polgármesteri hivatal, a strandfürdı, 
Vörösmarty úti iskola vonatkozásában kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 355/2012.(XI.29.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a jövıben 
megjelenésre kerülı KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú – Helyi hı és villamosenergia 
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő projekt felhívásra pályázatot 
kíván benyújtani a villamosenergia igény kielégítésére napelemes rendszer 
telepítésével a Polgármesteri Hivatal Dévaványa Hısök tere 1. , Strandfürdı és 
Gyógyászati részleg Dévaványa Sport u. 5, és Vörösmarty u. 6-8. szám alatti 
általános iskola ingatlanaira vonatkozóan.    
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos elıkészítési feladatokat megtegye.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Novák Imre alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 
ismételten 8 fı.  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, elhangzott, hogy a bio-brikettáló megvalósítást 
gondolják újra, mivel a támogatás mértéke 85 %-os.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság erre vonatkozóan a szándékot megerısítette. 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a bio-brikettáló megvalósítása maradjon a projektek között kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 356/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a jövıben 
megjelenésre kerülı KEOP-2012-4-10.0/B kódszámú – Helyi hı és hőtési igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő projekt felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani bio-brikettáló üzem megvalósítására vonatkozóan.    
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos elıkészítési feladatokat megtegye.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 
 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Békés Megyei Nık 
Egyesületének a kérelme. 
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a Békés Megyei Nık 
Egyesülete Dévaványai Szervezet - 5600 Békéscsaba Derkovits sor 1. képviseli: Varga 
Istvánné elnök - azzal a kéréssel fordul a Képviselı-testület felé, hogy 50.000,- Ft támogatást 
kérjen 2012. december 2-ára meghirdetett 2. Kádár Ferenc Népdal Éneklési Verseny 
megrendezéséhez. Az elmúlt évben a rendezvényt nem támogatta a Képviselı-testület, pedig 
igen nagy érdeklıdésre talált. A most megrendezendı versenyre határon túlról is lesznek 
versenyzık, ami plusz terhet jelent az egyesületnek. 
A benyújtott kérelem csatolva van az elıterjesztéshez, valamint a rendezvény programja is.  
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Az irodavezetı tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletben a civil szervezetek 
mőködési támogatására 5.000.000,- Ft elıirányzatot biztosítottak.  Már a kérelmek 
elbírálásakor 1.228.000,- Ft-tal nagyobb összegrıl született döntés és azóta is szinte minden 
ülésre érkezik újabb és  újabb kérelem, ami többnyire  pozitív támogatásban részesül. 
A költségvetésben jelenleg 6.896.000,- Ft a módosított elıirányzat, amely kötelezettséggel 
terhelt, felhasználása folyamatos.  
A költségvetésben támogatásértékő mőködési célú kiadás államháztartáson kívülre – szabad- 
elıirányzat nincs, ha a Képviselı-testület újabb támogatásról dönt, úgy annak elıirányzatot 
kell biztosítani az általános tartalék terhére.  
A kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelıen, 
továbbá a kérelmezı csatolta a postai feladóvevény másolatát arról, hogy az éves 
beszámolóját elküldte az Országos Bírósági Hivatal felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság 50.000,- Ft-ot javasol támogatásként megítélni a Békés 
Megyei Nık Egyesülete részére.  
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 bizottsági javaslattal, mely szerint 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak a Békés 
Megyei Nık Egyesülete részére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 357/2012.(XI.29.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Békés 
Megyei Nık Egyesülete Dévaványai Szervezete részére 50.000,- Ft támogatást nyújt 
a 2012. december 2-ára meghirdetett 2. Kádár Ferenc Népdal Éneklési Verseny 
megrendezéséhez. 
A Képviselı-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésben mőködési célú 
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A Békés Megyei Nık Egyesülete Dévaványai Szervezet (5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 1., képviseli: Varga Istvánné elnök) a támogatás összegével 
rendezvény lebonyolítását követı 30 napon belül, de 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 
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támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, valamint a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  döntés után 

 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a zárt ülés megkezdése elıtt kíván-e még valaki 
bejelentést tenni? 
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – az ezüst-, illetve az aranyvasárnapi vásárral kapcsolatban kíván 
néhány mondatot szólni. Elmondja, hogy az elmúlt év kivételével a városközpontban, a 
templom elıtt került megrendezésre a vásár, ami jó volt a kereskedık és a vásárlók számára 
is. A piacot üzemeltetı vállalkozó az elmúlt évben a piactéren rendezte meg a vásárt annak 
érdekében, hogy kevesebb költsége merüljön fel. Javaslata, hogy a vállalkozó továbbra is a 
városközpontban rendezze meg a vásárt, mivel ez a lakosok kérése is.  
Pap Tibor polgármester – közbevetılegese elmondja, Tóbiás Gábor vállalkozó azt mondta, 
ha az önkormányzat biztosítja a vásár megrendezéséhez szükséges költségeket, akkor a vásárt 
megtartja. Eddig négy vidéki vásározó jelentkezett.  
Kanó József képviselı – meglátása, azért nem jön több vásározó, mivel eldugott helyen van a 
vásár.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy Szeghalom Város jegyzıjének hatáskörébe tartozik 
ennek az engedélyezése.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy a vállalkozó húzza a piac, a vásártér, a mérlegház 
hasznát. Nem érti, hogy egyszer egy évben ezt miért nem tudja bevállalni. Legalább az 
aranyvasárnapi vásárt rendezze meg a városközpontban.  
Pap Tibor polgármester – a vállalkozó jelezte, hogy a városközpontban nem hajlandó 
megrendezni a vásárt, mivel akkora többletköltséggel jár, amit nem bír el a vállalkozása. 
Elmondja, hogy vásár már jó ideje nincs, az állatszállítások száma is nagyon lecsökkent, a 
piacon is sokkal kevesebb az árus, mint a korábbi években volt. Az elmondottak ellenére 
lehetne valamilyen megoldást találni.    
Kanó József képviselı – már több lakos megkérdezte a képviselıtıl, hogy miért nem 
rendezik meg a vásárt. Elmondta, hogy a vállalkozó feladata lenne az ünnepi vásár 
megrendezése.  
Pap Tibor polgármester – elıírhatják számára, hogy rendezze meg a vásárt, de abban az 
esetben az önkormányzatnak meg kell fizetni az általa igazolt költségeket. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy valamilyen megoldásnak lenni kell, hiszen két alkalomról van 
szó. Javasolja, hogy a vállalkozótól ne kérjenek ezért pénzt. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezért eddig sem kért az önkormányzat pénzt. A 
Magyar Közút Zrt. felé kellett fizetnie. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az elızı években sem volt akkor a 
bevétele a vállalkozónak a vásár megrendezése kapcsán, amekkora összeget a közútkezelı 
felé fizetnie kellett.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy a képviselıket kérik számon a lakosok, hogy miért 
nincs vásár.  
Megjegyzi, hogy az elmúlt évben is más helyszínen szerette volna megrendezni a vásárt, de az 
sem valósult meg.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, ha nem a piactér a helyszín, akkor külön engedélyek 
beszerzése szükséges.  
Kanó József képviselı – most ott tartanak, ha nem lesz bevétel, akkor nem lesz vásár, de ha 
nincs vásár, akkor bevétel sincs.  
Pap Tibor polgármester – már elmondta, hogy a vállalkozó nem hajlandó megrendezni a 
vásárt, ha akarják, akkor bonyolítsa le az önkormányzat. Lehet, hogy a tevékenységet is vissza 
fogja adni, mivel már évek óta nem önfenntartó.  
Kanó József képviselı – véleménye, hogy az önkormányzat az üzemeltetést meg tudja 
oldani.  
Pap Tibor polgármester – ismert, hogy az önkormányzat milyen veszteséggel üzemeltette a 
piacot.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a vállalkozó évente 100.000,- Ft-ot fizet az önkormányzat felé. 
Tény az is, hogy csökkent az árusok száma. A képviselı nem gondolja, hogy ez a tevékenység 
ráfizetéses lenne.  
A bizottság elnökének véleménye, gondolják át a pályázat újbóli kiírását.  
A temetı üzemeltetését említi példaként, hogy nem járt rosszabbul az önkormányzat, hogy 
vállalkozó üzemelteti.  
Látható az is, hogy a piacterületén évek óta nem történt felújítás, gondol itt a kerékpártárolók 
rendbetételére. Felújítást ráfizetésbıl nem is lehet végezni.  
Pap Tibor polgármester – a vállalkozóval kötött szerzıdésben szerepel a felmondási határidı. 
A kiírást lehet bonyolítani.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye, hogy a strandfürdı büfé üzemeltetésére kötött szerzıdést is 
szükségesnek látja felülvizsgálni. Errıl már korábbi testületi ülésen is volt szó.   
Pap Tibor polgármester – tehát az a javaslat, hogy a megállapodás kerüljön felülvizsgálata a 
piac üzemeltetése, valamint a strandfürdı büféjének üzemeltetése tekintetében.  
A polgármester megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – elmondja, hogy Bogya-telepen élı lakosok jelezték, hogy az út 
elkészült, de a padka nem került kialakításra, így félnek, hogy a széle össze fog törni, ha 
nagyobb jármővek közlekednek ott. Szeretnék, ha ez a probléma megoldásra kerülne.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy volt már szó arról, ha lesz szabad 
munkaerı a padkázási munkálatokat meg fogják oldani, mivel ez nem képezte a vállalkozási 
szerzıdés részét, testületi döntés értelmében.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – tudomása van arról, hogy az elmúlt napokban a mőfüves pályánál rongálás 
történt. Errıl kérne egy rövid tájékoztatást.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a történtekbıl rendırségi ügy lett. Bıvebb 
tájékoztatást nem tud adni.   
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye szerint szükséges lenne ott térfigyelı kamera felszerelése.  
Kéri a fiatalokat, hogy ne rongáljanak, hiszen a városnak sok pénzébe került a pálya 
megvalósítása is.   
Kiss Károly képviselı – javasolja, hogy az ifjúsági tábornál lévı éjjeliırt bízzák meg azzal, 
hogy ügyeljen a mőfüves pályára is.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az éjjeliır meg van bízva ezzel feladattal is.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
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Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy a karácsonyi díszkivilágítás mikor kerül felszerelésre, és mekkora 
költséget jelent? 
Feke László mőszaki irodavezetı – a képviselı kérdésére elmondja, hogy a vállalkozóval a 
szerzıdés a munkálatok elvégzésére meg lett kötve. A díszkivilágítás felszerelésére a holnapi 
napon kerül sor. Az energia igénylés be lett nyújtva az E-on-hoz.  
A felmerülı költségek a 250.000,- Ft-ot nem lépik túl. Elmondja, hogy az idei évben új 
motívumokat nem vásárolnak, a meglévık lesznek felújítva. A fel-, illetve leszerelés díja 
80.000,- Ft. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – javaslata, hogy az idei évben ne kerüljön felszerelésre a díszkivilágítás, erre a 
célra fordítandó összeget Marton Ildikó gyógykezelésére adják át.  
Pap Tibor polgármester – ez nem lehetséges, mivel már meg van kötve a vállalkozóval a 
szerzıdés, valamint az E-on felé is be van nyújtva az igény.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a Kisújszállási úton 2 db villanyoszlop a kerékpárút közepén van, 
ami véleménye szerint balesetveszélyes. Kérdése, hogy ez így fog maradni? 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy ez megfelel az útügyi szabályoknak.  
Földkábeles megoldást kellett volna alkalmazni, amelynek költsége nem fért volna bele a 
pályázatba. Elmondja, hogy a kerékpárútügyi szabványok lehetıvé teszik, hogy a 
kerékpárúton szőkület legyen, ez a szőkület úgy készült el, hogy a szabályoknak megfelel.  
Megjegyzi, hogy Miskolc belvárosában is található ilyen megoldás.  
Szól arról is, hogy az elválasztó fa korlát milyen célt szolgál.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a strandfürdınél az úgynevezett „hőtıkígyó” 
három hete hibátlanul mőködik, ezáltal a téli hónapokban hidegvíz felhasználás nincs, ami 
havonta 600.000,- Ft vízdíj megtakarítást eredményez. Megjegyzi, hogy a nyári hónapokban 
is lesz megtakarítás e módszer alkalmazásával, annak még nagyságát nem ismerik.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy strandfürdı mellett lévı vízmőves 
telepen vannak hidegvizes kutak, amelyekre a vízmőveknek nincs szüksége, amelyet 
visszaadnának használatra. Röviden szól ennek várható költségeirıl. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a településen több beteg gyermek van, aki 
rászorulna valamilyen támogatásra. A képviselı javasolja, hogy hozzanak létre egy alapot, 
amelyen keresztül segítséget tudnak nyújtani a beteggyermekek gyógyulásához.  
Pap Tibor polgármester – a képviselı felvetésére elmondja, hogy a lehetıség nyitott, a 
Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány céljai között szerepel, lehet adományokat befizetni 
általános jelleggel, vagy meghatározott célra.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. 
Kiss Károly képviselı – röviden tájékoztatja a jelenlévıket a Gyomaközszolg Kft. év végi 
Felügyelı Bizottsági ülésén elhangzottakról.  
Elhangzott, hogy Dévaványán a hulladékszállítási szolgáltatás panaszmentes. A képviselı 
felvetette a szelektív hulladékgyőjtı sziget létesítését a településen. Kérték, hogy jelöljenek ki 
helyet a konténerek elhelyezésére, akkor ennek akadálya nincs. A képviselı véleménye, hogy 
a polgármesteri hivatal udvara megfelelı helyszín lenne a konténerek elhelyezésére. 
Elhangzott, hogy a Kft. közel 30.000 fı hulladékkezelését végzi. Gondolkodnak közös 
hulladékválogató létrehozásáról, a zöldhulladék a dévaványai komposztáló telepre történı 
szállításáról. Tárgyalások folynak arról, hogy Ecsegfalva is a Gyomaközszolg Kft. 
szolgáltatását veszi igénybe. A képviselı elmondja, hogy a Kft. eredményesen zárja az évet. 
Elmondja még, hogy a Kft. dolgozói részére egyenruhát biztosítanak, valamint a 
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gépjármőveken látható lesz a céglogó. Megköszönték Dévaványa Város Önkormányzatának, 
hogy a szolgáltatási díj fizetési kötelezettségnek idıben eleget tesznek. Szó esett a 
szolgáltatási díj emelésérıl, amely nem lesz több 4 %-tól.  
Szó volt a szelektív hulladékgyőjtésrıl is. 
Köszöni a figyelmet, röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a rövid tájékoztatást.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 

Megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján a képviselı-testületnek zárt ülést kell tartania önkormányzati 
hatósági ügy tárgyalásakor. 
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/10-14/2012. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-6. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 2030 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 

 
Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 

 


