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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 10-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  
   Kiss Károly   képviselı 
   Földi Imre   képviselı 

Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselı 

Séllei Zsigmond  képviselı  
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı  

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Fekécs László tankerületi igazgató, Kovács Mária Ecsegfalva Község 
polgármestere, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Papné Aurer Ildikó az ÁMK 
gazdasági vezetıje, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 
igazgatója, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményegység vezetıje, Kajla Annamária az ÁMK 
Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység vezetıje, Tóth 
Erika a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási egységvezetıje, Földi 
Zoltán az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja, Németi József az 
Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja.  

 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. Külön köszönti Fekécs Lászlót a 
járási tankerület igazgatóját, valamint Kovács Máriát Ecsegfalva Község polgármesterét.  
 
Elmondja, hogy a mai ülésen nem jelent meg Nyuzó Marietta képviselı, valamint Séllei 
Zsigmond képviselı, akik távolmaradásuk okát nem jelezték.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 7 fı. 
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A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 
 

1. A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az 
állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétıl fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mőködtetéséhez 
megállapított hozzájárulás megfizetésérıl döntéshozatal, és a megállapodás aláírására 
vonatkozó felhatalmazás.  
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 

2. Bejelentések  
 
 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 
Határozat: 

 369/2012.(XII.10.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. december 10-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az 
állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétıl fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mőködtetéséhez 
megállapított hozzájárulás megfizetésérıl döntéshozatal, és a megállapodás aláírására 
vonatkozó felhatalmazás.  
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 

2. Bejelentések  
 
 

 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 
saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétıl 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 
mőködtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetésérıl kell döntést hozni a testületnek, 
valamint a megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásról.  
A polgármester úgy gondolja, hogy könnyő dolga lesz a képviselı-testületnek a döntés 
meghozatalánál, mivel a bizottságok az anyagot részletesen megtárgyalták. 



 3 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatási 
Bizottság javaslatát.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta az elıterjesztett 
anyagot.  
A bizottság egyhangúlag javasolja a testület felé elfogadni az elıterjesztésben szereplı „B” 
alternatívát, amely a következıképpen szól: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévı, saját tulajdonában álló 
valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti mőködtetését.” 
Továbbá javasolja a bizottság, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételrıl, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás megkötésére. 
A bizottság ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági javaslatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság ülésén szintén részletesen megtárgyalta az elıterjesztésben foglaltakat. 
A bizottság javasolja a testület felé elfogadásra az elıterjesztésben szereplı „B” alternatíva 
szerinti határozati javaslatot, valamint hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás 
aláírásával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi Fekécs László tankerületi igazgatót, hogy kíván-e hozzászólni? 
Fekécs László tankerületi igazgató – úgy gondolja, hogy bizottsági ülésen részletesen 
megtárgyalták az anyagot, így nem kíván hozzászólni. A felmerülı kérdésekre szívesen 
választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester kérdése, hogy az igazgató megoldhatónak látja-e a késıbbiekre is, hogy a 
mővészeti oktatásban dolgozó, - aki a mővelıdési házat és a mővészetoktatást is vezeti -, 
személy ezt a feladatot végezheti-e tovább, úgy hogy a közalkalmazotti jogviszonya fennáll 
foglalkoztatásban mind a két munkáltatóval, vagy erre más megoldást kell keresni? Merült 
már fel ehhez hasonló kérdés?  
Fekécs László tankerületi igazgató – a polgármester kérdésére elmondja, hogy más 
települések esetében is merült fel ilyen felvetés. A kérdésre válaszként röviden elmondja, 
hogy a probléma megoldható.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy problémát jelent az, hogy a középiskolánál nincs tornacsarnok. 
Kérdése, a tankerületi igazgató lát-e arra lehetıséget, hogy közös összefogással, akár 
pályázati úton, ott egy tornacsarnok létesüljön? 
Fekécs László tankerületi igazgató – tudomása szerint a megyei fenntartó is foglalkozott 
ezzel a problémával, a kormányhivatal is, valamint a tankerület is fog ezzel foglalkozni. Ezt a 
problémát mindenképpen orvosolni kell, hiszen a mindennapos testnevelés bevezetésével ez 
még mélyebb értelmet kap. Elmondja, hogy számukra a kultúra közvetítése is feladat lesz, 
nem csak az oktatás-nevelés, hanem a sport, a kultúra területén is. Tudomása szerint a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél sok uniós pénz beragadt, emiatt az elkövetkezendı 
hónapokban nagy pályázatokat fognak kiírni. Meglátása szerint forrása is lesz.    
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kéri a tankerületi igazgatót, hogy messzemenıleg képviselje Dévaványa Várost. 
Köszöni a tájékoztatást.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a „B” alternatíva szerinti határozati javaslattal, amely a következıképpen szól: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévı, saját tulajdonában álló 
valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti mőködtetését.”, 
kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 370/2012.(XII.10.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24) bekezdés a) 
pont aa) alpontja alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévı, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 
76. §-a szerinti mőködtetését. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea humánszakreferens 
Határidı:  2012. december 14. 

 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás megkötésére kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
 371/2012.(XII.10.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény 
átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
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feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 
szóló megállapodás megkötésére. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea humánszakreferens 
Határidı:  2012. december 15. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Ecsegfalván a holnapi napon kerül sor a képviselı-
testületi ülés megtartására, ahol szintén döntést hoznak e témában. A polgármesterasszonnyal 
történt beszélgetésük során szó volt arról, hogy a megállapodást együtt kell aláírniuk, kiderült, 
hogy mégsem, az ecsegfalvi vagyon miatt, a pedagógusok az ÁMK-nál vannak állományban, 
de egy része Ecsegfalván dolgozik.  
Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere – a polgármester által elmondott kérdések még 
tisztázatlanok.  
Elmondja, hogy önkormányzatuk részére is megérkezett ez a megállapodás tervezet, amelyet 
a holnapi napon fog a testületük tárgyalni. A megállapodás tervezeten az ı neve szerepel, 
mint polgármester. Elmondja, hogy intézményfenntartó társulás keretében mőködik az 
oktatás, az épület az ecsegfalfalvi önkormányzat tulajdonában van, a dolgozók pedig az ÁMK 
alkalmazásában vannak. E tekintetben is merültek fel kérdések. 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – kérdése a tankerületi igazgatóhoz, hogy 
erre a felvetésre tud-e választ adni, mivel a Magyar Államkincstárnál azt mondták, hogy a 
tankerületi igazgató részére tegyék fel ezt a kérdést. Ahogyan a polgármesterasszony 
elmondta, az ingatlan tulajdon ecsegfalváé, de az alkalmazási okiratok az ÁMK-nál vannak. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a középiskolával kapcsolatban is vannak adatszolgáltatási 
kötelezettségük. 
Az volt a kérdés, hogy Ecsegfalva Önkormányzata részérıl a megállapodásban a 
pedagógusok is szerepelnek? 
Fekécs László tankerületi igazgató – az elhangzottakra válaszolva elmondja, mivel jogi 
kérdésrıl van szó, ezért kéri, hogy írásban küldjék meg részére a felmerült kérdést. 
Lehetıségük van rá, hogy a központban a jogászaik ezeket a kérdéseket megvizsgálják, 24 
órán belül a választ adnak.  
Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere – elmondja, hogy képviselıik is biztos ugyanezen 
kérdést fogják feltenni. Úgy gondolja, hogy ı az aláírásra jogosult az ingatlanok 
vonatkozásában, a pedagógusok tekintetében már nem.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja tudott, hogy Dévaványa képviselı-
testülete mőködteti ecsegfalva intézményeit. Elmondja a jogszabály alapján abban az esetben, 
ahol a fenntartás és a mőködtetés a KIK feladatába megy át, ott a technikai dolgozók 
foglalkoztatását is átveszik. Az ÁMK foglalkoztatottjai a technikai dolgozók is. Tehát a 
törvény erejénél fogva a technikai dolgozók foglalkoztatása is átkerül. Úgy gondolja azzal 
nem tesznek semmi rosszat, ha szétbontják a foglalkoztatottakat is. Az ecsegfalvi 
foglalkoztatottakat az ecsegfalvi megállapodásban szerepelnek, a dévaványai 
megállapodásban pedig a dévaványaiak. Véleménye szerint az a fontos, hogy a 
foglalkoztatottak átkerüljenek.      
Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere – véleménye szerint a pontos választ az írásban 
feltett kérdésre fogják megkapni. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy e-mailen már feltették ezt a kérdést, 
de még a választ nem kapták meg. Úgy gondolta, nagy probléma nem eshet, ha a 
foglalkoztatottak is Ecsegfalva megállapodásába kerülnek be.  
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Elmondja, ha már megállapodást kell kötni, annak elválaszthatatlan részét képezik a kötelezı 
mellékletek, amelyet csatolni kell Ecsegfalva és Dévaványa esetében is, és vannak azonos 
mellékletek is.   
Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere – az elmondott felállás jónak és elfogadhatónak 
tőnik kérdés, hogy jogilag megállja-e a helyét. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja az a fontos,  hogy a foglalkoztatás ne 
szakadjon meg, az folyamatos legyen.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a kérdést írásban fel kell tenni. 
Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere – tehát az anyagok szerdára el fognak készülni.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – kérdése, hogy Fekécs úr részére megfelelı-e a 
szerda délelıtt 9 órai idıpont az anyagok átvételére, vagy más idıpontot javasol?  
Fekécs László tankerületi igazgató – elmondja, hogy számára megfelelı a szerda délelıtt 9 
órai idıpont.  
Pap Tibor polgármester – a napirend tárgyalását lezárja.  
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentést Szarka Andrea igazgatási irodavezetı terjesztette a testület 
elé, amely Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosításával 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére, hogy röviden 
ismertesse a jelenlévıkkel miért van szükség a megállapodás módosítására.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 74. §-a alapján az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos 
nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról. Az óvodai nevelésrıl a települési önkormányzat intézmény alapítása és 
fenntartása, vagy köznevelési szerzıdés révén gondoskodik. A mőködtetı az általa 
mőködtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a mőködtetéshez 
hozzájárulást igényelhet. 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. §-a értelmében a települési 
önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétıl nem láthat el. 
A települési önkormányzati társulás a fentieknek való megfelelés érdekében az 
önkormányzatok és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodás 
megkötéséig, 2012. december 15. módosítja a társulási megállapodást. 
A települési önkormányzati társulás tagjai a meghatározott határidıig 
a) egymás között elszámolnak a települési önkormányzatnak a 2013. január 1-jétıl állami 
köznevelési alapfeladatnak minısülı feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati 
társulásba – annak létrehozásától kezdve – bevitt vagyonával és 
b) megállapodást kötnek egymással 
ba) az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb 
alkalmazottak 2013. január 1-jétıl történı 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti 
továbbfoglalkoztatásáról és 
bb) az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének 
egymás közötti 
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megosztásáról. 
A végrehajtás során az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt. 83. § (4)–(6) 
bekezdésében és 84. § (7)–(8) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 88. § (6) bekezdésében meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni az 
önkormányzati társulás által fenntartott többcélú intézmény jogutóddal történı megszüntetése 
esetében, feltéve, hogy a jogutód intézmény az önkormányzati társulásban részes 
önkormányzat fenntartásába kerül. 
Az elmondottaknak történı megfelelés érdekében módosítani szükséges a Dévaványa-
Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulási megállapodást, oly módon, hogy az általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása és azon feladatellátási helyek ahol az oktatás 
folyik törlésre kerülnek. A társulás célja és feladata a továbbiakban az Nkt.-ben szabályozott 
óvodai nevelés, ellátás. 
A mellékelt Társulási Megállapodás tervezetben a módosítások átvezetésre kerültek. Az 
átláthatóság érdekében a törlendı rész pirossal áthúzva, míg a változások pirossal jelölve 
kerültek felvezetésre. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót   
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatási 
Bizottság javaslatát.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta az elıterjesztést.  
A bizottság a társulás megállapodás megkötésével egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az elıterjesztést, a társulási megállapodás 
megkötését javasolják.  
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 képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ecsegfalva Község Önkormányzat 
Képviselı-testületével társulási megállapodást köt – határozatlan idıre – az Általános 
Mővelıdési Központ közös intézményként történı fenntartására vonatkozóan.  
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.  
A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a társulási megállapodást, aláírást követıen a 
Békés Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 372/2012.(XII.10.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ecsegfalva Község 
Önkormányzat Képviselı-testületével társulási megállapodást köt – határozatlan 
idıre – az Általános Mővelıdési Központ közös intézményként történı fenntartására 
vonatkozóan.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.  
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A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a társulási megállapodást, aláírást 
követıen a Békés Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  15 napon belül  
Melléklet:  1 db Társulási Megállapodás 

 
(A társulási megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Bereczki Imre 
Helytörténeti Győjtemény önállóan mőködı intézmény megszüntetése, az Általános 
Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítása. 
Elmondja, hogy ezen elıterjesztést is megtárgyalták a bizottságok. 
A bizottsági javaslatok ismertetése elıtt megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
részére, hogy röviden foglalja össze az elıterjesztésben leírtakat.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az önkormányzat által ellátott 
feladatok száma és nagyságrendje miatt az Általános Mővelıdési Központ szervezetében 
szervezhetık meg leghatékonyabban a köznevelési, könyvtári ellátás, közösségi mővelıdési 
tevékenység, bölcsıdei ellátás muzeális intézményi feladatok. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a megszüntetı okiratban kell rendelkezni a megszüntetés 
okáról, a megszőnı költségvetési szerv közfeladatának jövıbeni ellátásáról, meghatározni azt 
a napot, ameddig a megszőnı szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A megszüntetı 
okiratnak tartalmaznia kell a megszőnı szerv nevét, székhelyét, a megszüntetésrıl döntı szerv 
megnevezését és székhelyét, valamint megszőnésének módját. 
A Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény alapító okiratát Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete a 215/2009.(V.28.) Kt. határozatával fogadta el. 
Az elıterjesztésben leírtak alapján kezdeményezi a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 
megszüntetése címő munkaanyag megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.  
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bereczki Imre 
Helytörténeti Győjtemény megnevezéső költségvetési szervet 2012. december 31-i hatállyal a 
határozati javaslat tartalmának megfelelıen megszünteti.  
A Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény, mint önállóan mőködı intézmény 
megszüntetésére az általános iskola, alapfokú mővészetoktatás és a pedagógiai szakszolgálat 
állami fenntartásba történı átvétele indokolja, mivel a megmaradó ellátott feladatok 
leghatékonyabb ellátása egy összeolvadó Általános Mővelıdési Központban a 
legmegfelelıbb.  
Ha a Képviselı-testület a helytörténeti győjtemény önállóan mőködı intézmény 
megszüntetését elfogadja, úgy a teljes feladatellátás bekerül az Általános Mővelıdési központ 
gazdálkodási körébe. A gazdálkodással kapcsolatos feladatok külön szakfeladaton kerülnek 
elszámolásra, vagyis kimutatható lesz a tevékenység gazdálkodási adata továbbra is. Az ott 
dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megmarad. Az intézményvezetı magasabb vezetıi 
megbízatása visszavonásra kerül.  
Az irodavezetı elmondja, hogy az elıterjesztés részét képezi az Általános Mővelıdési 
Központ alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe történı foglalása. 
Elmondja, hogy az Általános Mővelıdési Központ módosítására egyrészrıl az elmondottak 
miatt vált indokolttá. Másrészrıl pedig a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. 
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§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja 
az általa fenntartott települési önkormányzati és 2013. január 1-jétıl állami feladattá váló 
köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmény, alapító okiratát akként, hogy az 
intézmény 2013. január 1-jétıl kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. Ennek 
megfelelıen módosításra került az alapító okirat és kivezetésre kerültek az állami feladattá 
váló feladatok, valamint a feladatellátáshoz szükséges intézményegységek, ingatlanok. 
Az irodavezetı ennyiben kívánta összefoglalni az elıterjesztésben leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatási 
Bizottság javaslatát.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 
megnevezéső költségvetési szerv 2012. december 31. napjával történı megszüntetésével. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság szintén egyetért a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 
megnevezéső költségvetési szerv 2012. december 31. napjával történı megszüntetésével. 
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 képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény megnevezéső költségvetési szerv 
2012. december 31. napjával történı megszüntetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 373/2012.(XII.10.) Kt.hat. 
 
1. A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bereczki Imre Helytörténeti 
Győjtemény (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.) megnevezéső költségvetési szervet 2012. 
december 31. napjával megszünteti. 
 
2. A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a megszüntetésnek megfelelıen a 
Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény megszüntetı okiratát 2012. december 31-i hatállyal 
az 1. számú melléklet tartalmának megfelelıen fogadja el. Ezzel egyidejőleg az intézmény 
alapító okiratáról szóló 215/2009.(V.28.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A Képviselı-testület a határozatban hozott döntésére hivatkozással a Bereczki Imre 
Helytörténeti Győjtemény igazgatójának, Burainé Murányi Magdolnának a magasabb vezetıi 
megbízását 2012. december 31- napjával visszavonja. Egyúttal kifejezi elismerését a vezetıi 
munkájáért. 
 
3. A Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény összeolvadással megszüntetett költségvetési 
szervének jogutódja az Általános Mővelıdési Központ. 
 
Az Általános Mővelıdési Központ 2012.december 31-ei leltár szerinti állapotnak megfelelı 
összegben és tartalommal átveszi a megszőnı költségvetési szerv teljes készletállományát, 
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valamint követelésállományát és teljes kötelezettségállományát, amelyekért teljes 
felelısséggel tartozik.  
A megszőnı intézmény valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett 
tartozását a költségvetési szerv megszőnését követıen az Általános Mővelıdési Központ 
köteles rendezni.  
A megszőnı költségvetési szerv kiemelt elıirányzatait 2012. december 31-éig kell 
megtervezni. A 2012. évi elıirányzat- és pénzmaradványával a megszőnést követıen az 
Általános Mővelıdési Központ rendelkezik.  
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a megszőnı Bereczki Imre 
Helytörténeti Győjtemény feladatainak ellátására 2013. január 1. napjától az Általános 
Mővelıdési Központot jelöli ki.  
 
A Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény a Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala és az intézmény között létrejött megállapodásban foglaltak szerint 2012. december 
31. napjáig vállalhat kötelezettséget, ezt követıen kötelezettséget nem vállalhat.  
 
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy a megszüntetı 
okirat érintettek részére történı megküldésérıl és közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs :  Balogh Csilla jegyzı 
Határidı :  a megszüntetı okirat megküldése: 2012. december 28.  

a megszüntetı okirat közzétételére: azonnal 
Melléklet: Megszüntetı okirat 
 
(A megszüntetı okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának 
módosításával egyetért. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért az Általános Mővelıdési Központ 
alapító okiratának módosításával. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításával 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:                                                                                                       
374/2012.(XII.10.) Kt.hat. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 8. §-a, 9. §-a, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 
5. § alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a határozatlan idıre 
alapított Általános Mővelıdési Központ költségvetési szervének 230/2012.(VIII.1.) Kt. 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja: 

Közfeladat átadással és jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:  
A módosítás oka: 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal 
módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és 2013. január 1-jétıl állami 
feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmény alapító okiratát 
akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétıl kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. 
 
A Törvény 4. § (2) bekezdése alapján az általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú 
mővészetoktatás és pedagógiai szakszolgálat vonatkozásában közfeladat-ellátás átadására 
kerül sor 2013. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára. 
 
A Törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Központ alapító okiratát az irányító szerve 2013. 
január 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy a többcélú intézmény 2013. január 1-jétıl 
állami köznevelési alapfeladatnak minısülı feladatot ellátó intézményegysége a 
Központnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti 
önálló jogi személyiséggel rendelkezı szervezeti egységeként mőködjön. Az 
intézményegység azon többcélú intézmény OM azonosítóját kapja meg, amely 2012. 
december 31-én szervezeti egysége volt. Az önkormányzati fenntartó átszervezett többcélú 
intézménye, ha az köznevelési alapfeladatot továbbra is ellát, új OM azonosítót kap. 
 
A Törvény 6. § (1) bekezdése alapján az intézményegységek tekintetében 2013. január 1-
jétıl a fenntartói jogokat – a Törvényben meghatározott kivételekkel – a Központ 
gyakorolja. 
 
A Törvény 6. § (3) bekezdése alapján az intézményegységek tekintetében a 2013. január 1-
jén állami köznevelési alapfeladatnak minısülı feladatokkal kapcsolatosan 2013. január 1-
jén folyamatban lévı ügyekbe, továbbá jogviszonyokba az intézmény helyébe a Központ 
lép. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a mőködtetésre vonatkozó jogok és 
kötelezettségek tekintetében a mőködtetı települési önkormányzatot vagy az általa e célra 
alapított, fenntartott költségvetési szervet kell jogutódnak tekinteni. Az intézménnyel 
létesített, valamint a Központ által átvett köznevelési feladatokhoz kapcsolódó tanulói 
jogviszonyok vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény 
jogutódja a Központ szervezeti egységeként az 5. § (1) bekezdése szerint létrehozott jogi 
személyiséggel rendelkezı nevelési-oktatási intézmény. A Törvény 7. § (1) bekezdése 
alapján a közfeladat-ellátás átadás – a Törvényben foglalt kivétellel – nem érinti az 
intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb 
vezetıi, vezetıi megbízását. 
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A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következı pontjai az alábbiak szerint 
módosulnak: 

Az alapító okirat 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

 
Az alapító okirat 3) pontja az alábbiak szerint módosul: 

3. Az intézmény OM azonosítója: _____________ 
 
Az alapító okirat 4) pontja az alábbiak szerint módosul: 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, 
alaptevékenysége: 

A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, a 
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közmővelıdésrıl szóló 
1997. évi CXL. törvény szerinti közmővelıdési tevékenység, muzeális intézményi és 
könyvtári ellátás, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsıdei ellátás. 

Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 
szakszerő felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 
óvodai ellátottak és az óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényő gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı; a 
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı - 
a többi gyermekkel együtt nevelhetı gyermekek óvodai nevelését is integrált 
formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 

A könyvtár: - győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja. 

Közmővelıdési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, életminıséget 

és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési 
szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás 
elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
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-  az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek 
tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

Múzeumi tevékenység ellátása: 
-  a múzeumi győjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 

győjteménybe kerülı kulturális javak tervszerő feltárása, feldolgozása, 
nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megırzése, 
megelızı állagvédelme, restaurálása; állandó és idıszakos kiállítások 
szervezése. 

 
Szakágazat száma: 852020 óvodai nevelés 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 
562912  óvodai intézményi étkeztetés 

Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562917 munkahelyi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

811000 építményüzemeltetés 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

841907  önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényő ellátottak száma 

889101 bölcsıdei ellátás 
Kapacitásmutató:  férıhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylık száma tárgyév során 

összesen 
Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
Feladatmutató: a győjtıköri szabályzat szerint, az éves 

könyvtermés alapján meghatározott, 
beszerzendı dokumentumok száma (db) 
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Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a győjtıköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és 

állományvédelemmel foglalkozó 
munkatársak száma (fı) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált 
dokumentumok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2) 
Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fı) 
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 

db) 
Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-

10-ig terjedı skálán) 

910201  múzeumi győjteményi tevékenység 
Feladatmutató:  feldolgozott és feldolgozatlan állomány 

nagysága 
Teljesítménymutató:  éves gyarapodás nagysága 

910202 múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
Feladatmutató:  tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység éves munkaidıalapja 
Teljesítménymutató:  az év során megjelent tudományos és 

ismeretterjesztı kiadványok száma 

910203  múzeumi kiállítási tevékenység 
Feladatmutató:  a meglévı állandó kiállítások száma 
Teljesítménymutató:  idıszaki kiállítások száma 

910204 múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
Feladatmutató:  a megszólítani kívánt közösség nagysága 
Teljesítménymutató:  a programok és résztvevıik éves száma 

910501 közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
Kapacitásmutató:  férıhely függvényében a lehetséges 

résztvevık maximális száma  
Teljesítménymutató:  látogatottság (fı)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított idıt, a rendszeresség 
gyakoriságának növekedése (%) 

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 
Az alapító okirat 5) pontja az alábbiak szerint módosul: 

5. Az intézmény illetékessége, mőködési köre: 
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- óvodai nevelés tekintetében mőködési területe: Dévaványa város 
és Ecsegfalva község közigazgatási területe. 

- könyvtári ellátás, közösségi mővelıdési tevékenység, bölcsıdei 
ellátás muzeális intézményi feladat tekintetében: Dévaványa város 
közigazgatási területe. 

 
Az alapító okirat 9) pontja az alábbiak szerint módosul: 

9. Az intézmény típusa: általános mővelıdési központ. Szervezetileg egyetlen önálló 
intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsıde, 
könyvtár, mővelıdési ház, helytörténeti győjtemény.  

 
Az alapító okirat 14) pontja az alábbiak szerint módosul: 

14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:  
 

- Óvoda és Bölcsıde 

Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 2938) 

Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 

5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. (hrsz.: 1759) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda 

Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.:  415 ) 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

- Ladányi Mihály Könyvtár 

címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 

- József Attila Mővelıdési Ház 

címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 

- Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. (hrsz.: 3795) 

Telephelye: 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. (hrsz: 2034) 

 
Az alapító okirat 16) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

16. Felvehetı gyermek létszám: 

Óvoda:  5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. 60 fı 

  5510 Dévaványa, Hajós u. 24. 60 fı 

 5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. 50 fı 

 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 50 fı 

 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.  30 fı. 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 24 fı 
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Az alapító okirat 17) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

17. Záró rendelkezések: 
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelezı alkalmazása: 2013. január 1.  
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 
alapító megbízza az intézmény vezetıjét az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával. 

 
Az alapító okirat 18), 19), 20) és 21) pontjai törlésre kerülnek. 
 
 

Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
Pap Tibor polgármester – ismételten 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 az Általános 
Mővelıdési Központ egységes szerkezető alapító okiratát. 
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 szintén javasolja elfogadásra az Általános Mővelıdési 
Központ egységes szerkezető alapító okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja az Általános Mővelıdési Központ egységes szerkezető alapító okiratát a 
határozati javaslatban leírtak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat:                                                                                                       
375/2012.(XII.10.) Kt.hat. 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 8. §-a, 9. §-a, a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 
5. § alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete határozatlan idıre alapított 
intézményének alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiakban 

f o g a d j a  e l :  
 

1. A költségvetési szerv neve: 
Általános Mővelıdési Központ 
Rövidített neve: ÁMK 
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2. A költségvetési szerv székhelye: 
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

3. Az intézmény OM azonosítója: ______________ 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, 
alaptevékenysége: 

A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, a 
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közmővelıdésrıl szóló 
1997. évi CXL. törvény szerinti közmővelıdési tevékenység, muzeális intézményi és 
könyvtári ellátás, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsıdei ellátás. 

Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 
szakszerő felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 
óvodai ellátottak és az óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényő gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı; a 
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı - 
a többi gyermekkel együtt nevelhetı gyermekek óvodai nevelését is integrált 
formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek óvodai nevelését. 

Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 

A könyvtár: - győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja. 

Közmővelıdési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, életminıséget 

és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési 
szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás 
elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek 
tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

Múzeumi tevékenység ellátása: 
-  a múzeumi győjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 

győjteménybe kerülı kulturális javak tervszerő feltárása, feldolgozása, 
nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megırzése, 
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megelızı állagvédelme, restaurálása; állandó és idıszakos kiállítások 
szervezése. 

 
Szakágazat száma: 852020 óvodai nevelés 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 
562912  óvodai intézményi étkeztetés 

Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562917 munkahelyi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

811000 építményüzemeltetés 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

841907  önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényő ellátottak száma 

889101 bölcsıdei ellátás 
Kapacitásmutató:  férıhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylık száma tárgyév során 

összesen 
Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
Feladatmutató: a győjtıköri szabályzat szerint, az éves 

könyvtermés alapján meghatározott, 
beszerzendı dokumentumok száma (db) 

Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a győjtıköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
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Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és 
állományvédelemmel foglalkozó 
munkatársak száma (fı) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált 
dokumentumok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2) 
Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fı) 
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 

db) 
Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-

10-ig terjedı skálán) 

910201  múzeumi győjteményi tevékenység 
Feladatmutató:  feldolgozott és feldolgozatlan állomány 

nagysága 
Teljesítménymutató:  éves gyarapodás nagysága 

910202 múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
Feladatmutató:  tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység éves munkaidıalapja 
Teljesítménymutató:  az év során megjelent tudományos és 

ismeretterjesztı kiadványok száma 

910203  múzeumi kiállítási tevékenység 
Feladatmutató:  a meglévı állandó kiállítások száma 
Teljesítménymutató:  idıszaki kiállítások száma 

910204 múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
Feladatmutató:  a megszólítani kívánt közösség nagysága 
Teljesítménymutató:  a programok és résztvevıik éves száma 

910501 közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
Kapacitásmutató:  férıhely függvényében a lehetséges 

résztvevık maximális száma  
Teljesítménymutató:  látogatottság (fı)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított idıt, a rendszeresség 
gyakoriságának növekedése (%) 

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 
 

5. Az intézmény illetékessége, mőködési köre: 
- óvodai nevelés tekintetében mőködési területe: Dévaványa város 

és Ecsegfalva község közigazgatási területe. 
- könyvtári ellátás, közösségi mővelıdési tevékenység, bölcsıdei 

ellátás muzeális intézményi feladat tekintetében: Dévaványa város 
közigazgatási területe. 

6. Irányító szervének  neve, székhelye: 
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
 

7. Alapító és fenntartó szerv(eik) neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
5515 Ecsegfalva, Fı u. 67.  
 

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 

 
9. Az intézmény típusa: általános mővelıdési központ. Szervezetileg egyetlen önálló 

intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsıde, 
könyvtár, mővelıdési ház, helytörténeti győjtemény.  

 

Gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 

Valamennyi elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 
 

10. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetıje az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott idıre 
(legalább öt és legfeljebb tíz évre) szóló vezetıi megbízás alapján Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete bíz meg – Ecsegfalva Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete egyetértésével a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet elıírásai alapján. 
A megbízás elıkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
Oktatási– Közmővelıdési– Sport és Ügyrendi Bizottságának feladata. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványa város Jegyzıje látja el. Az 
intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa város Polgármestere 
gyakorolja. 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. 
évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony). 

12. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. 

13. Számlavezetés: 
Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az 
intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet. 
Pénzeszközeit Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési számlája alszámláján 
köteles tartani. 

14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:  
- Óvoda és Bölcsıde 
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Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 2938) 

Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 

5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. (hrsz.: 1759) 

Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda 

Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.:  415 ) 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 

- Ladányi Mihály Könyvtár 

címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 

- József Attila Mővelıdési Ház 

címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 

- Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. (hrsz.: 3795) 

Telephelye: 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. (hrsz: 2034) 

 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos 
rendelkezési jogok: 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a Dévaványa Város és 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete által rábízott, a székhelyen, az 
intézményegységekben, a tagintézményben és a telephelyeken lévı épület ingatlan, 
valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés 
szerinti pénzeszközök. 

Az intézmény használatában lévı és a fentiekben részletezett, az alapítók tulajdonát 
képezı ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és 
teljes körő használati jog gyakorlására és rendeltetésszerő használatára terjed ki. 
Az alapító önkormányzatok tulajdonában és az intézmény használatában lévı 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen 
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerő használata módosítása 
vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerő használatnak 
megfelelıen – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzatok 
vagyonrendeleteiben foglaltaknak megfelelıen – az alapító önkormányzatok képviselı-
testületei döntenek.  
Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott idıtartamra bérletbe 
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza az intézmény 
alapfeladatainak ellátását. 
Amennyiben a vagyonrendeletek errıl nem rendelkeznek, az intézmény használatában 
lévı ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerzıdések hatályának 
maximált idıtartama 1 év. Ezt meghaladó idıtartamú szerzıdés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 

16. Felvehetı gyermek létszám: 

Óvoda:  5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. 60 fı 

  5510 Dévaványa, Hajós u. 24. 60 fı 
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 5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. 50 fı 

 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 50 fı 

 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.  30 fı. 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 24 fı 

 
17. Záró rendelkezések: 

Jelen határozat rendelkezéseinek kötelezı alkalmazása: 2013. január 1.  
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 
alapító megbízza az intézmény vezetıjét az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy következı bejelentés az ÁMK bölcsıdei 
intézményegységének főtésével kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezetı részére.  
Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezetı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a 
hidegidı beálltával a mai reggelen 15 oC fok volt a bölcsıdei csoportszobákban, napközben is 
17 oC fokig emelkedett a hımérséklet. Minden lehetséges megoldással próbálkozott a 
karbantartójuk, de nem sok eredménnyel. A gyermekek egészségét veszélyeztetné, ha a 
rendszer megjavításáig ott tartózkodnának.  
Az óvoda vezetıségének nevében azzal a kéréssel fordul a képviselı-testület felé, hogy a 
mőszaki probléma megszüntetéséig a bölcsıdés gyermekek áthelyezéséhez járuljanak hozzá a 
Hajós úti óvoda üresen álló csoportszobájába.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy olajradiátorok elhelyezésével a rendszer 
megjavításáig lehetne a megfelelı hımérsékletet biztosítani.  
Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezetı – elmondja, hogy az elıírásokat be kell 
tartani, a radiátorokat is burkolni kell a bölcsıdei szobákban. Megjegyzi, hogy olajradiátorok 
nem állnak rendelkezésükre.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy járt a bölcsıdében, a radiátorok a 
fıépületben jól mőködnek, a bölcsıdei részben pedig nem melegítenek. Elképzelhetı, hogy 
dugulás keletkezett, azért nem fordul meg a víz. Le kell szerelni az összes radiátort amelyeket 
át kell mosni, valamint a csöveket is ki kell tisztítani.  
Elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen döntött arról a képviselı-testület, hogy a Kossuth 
u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtésrendszerének a Hıerıterv Bt. által adott 
felülvizsgálati szakvéleményében leírtak szerinti rekonstrukciójának kivitelezési munkáihoz a 
mőszaki iroda a kérjen be árajánlatokat, illetve folytassa le a helyi beszerzési eljárást.  
Az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatásra került.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy a rekonstrukciós munkálatok elvégzésére hétvégén lenne-e 
lehetıség? 
Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezetı – elmondja, hogy a munkát jó lenne már a 
holnapi napon elkezdeni.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a kazánházi résznél a munkálatokat 
hétvégén el lehet végezni, de nem biztos, hogy ez elegendı lesz arra vonatkozóan, hogy 
rendszer jól mőködjön.  
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Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezetı – elmondja, készültek arra, hogy a 
főtésrendszeren munkálatokat fognak végezni, amelyet a téli szünet idejére terveztek.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a testületi döntés értelmében a 
kivitelezési munkálatok elvégzésére öt cégtıl kértek árajánlatot. A megadott határidıig három 
cég küldte meg ajánlatát, amelyben vállalták az ajánlatkérésben megjelölt idıpontban történı 
munkavégzést.  
Az irodavezetı elmondja, probléma az is, hogy az épületben nem lehet szakaszolni, így a 
munkálatokat egyszerre kell végezni. 
A munkálatokat természetesen a mőszaki szakértı által leírtak alapján kell elvégezni.  
A mőszaki szakértı által leírtakat az elmúlt testületi ülésen a képviselık megkapták. 
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy a kérelemben foglaltakhoz járuljanak hozzá. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a bölcsıdés gyermekek számára a Hajós úti óvoda üresen álló 
csoportszobáját biztosítsák azon idıszakra, amíg a  Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület 
központi főtés rendszerének rekonstrukciós munkái folynak kéri, az kézfelnyújtással jelezze.   
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 376/2012.(XII.10.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ÁMK Óvoda és Bölcsıde 
Intézményegység vezetıje kérésére úgy dönt, hogy a bölcsıdés gyermekek számára 
a Hajós úti óvoda üresen álló csoportszobáját biztosítja azon idıszakra, amíg a 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkálatai folynak. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezetı  
Határidı:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – már említette, hogy a testület úgy döntött ülésén, hogy a 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtésrendszerének a Hıerıterv Bt. (5600 
Békéscsaba, Gyöngyösi út 104.) által adott felülvizsgálati szakvéleményében leírtak szerinti 
rekonstrukciójának kivitelezési munkáihoz a mőszaki iroda kérjen be árajánlatokat, illetve 
folytassa le a helyi beszerzési eljárást.  
 A testületi döntés értelmében a kivitelezési munkálatok elvégzésére öt cégtıl kértek 
árajánlatot. A megadott határidıig, azaz 2012. december 10. 1030 óráig az alábbi három 
ajánlattevıtıl érkezett árajánlat: 

1. Jeszenszki Gázszerelı Kft. – 5600 Békéscsaba, Trefort u. 21-23. 
Ajánlati nettó ár: 1.088.576,- Ft bruttó ár: 1.382.492,- Ft 

2. INOX-THERM Kft. – 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61. 
Ajánlati nettó ár: 1.070.946,- Ft bruttó ár: 1.360.101,- Ft 

3. Strong Energo Kft. – 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12. 
Ajánlati nettó ár: 1.636.598,- Ft bruttó ár: 2.078.479,- Ft 

 
A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési 
javaslatot készített, amelyet az irodavezetı az elıterjesztéséhez mellékelt. 
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Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki e téma kapcsán hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, Kossuth 
u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós munkái” címő 
tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az 
alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 

Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkái” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 20.4 pontja alapján a Jeszenszki Gázszerelı Kft. (5600 Békéscsaba, Trefort u. 
21-23.) ajánlattevınek az ajánlattételi határidıig benyújtott ajánlatát érvénytelennek 
tekinti.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkái” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra az INOX-THERM Kft. (4400 
Nyíregyháza, Sóstói u. 61.) és a Strong Energo Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O.- 
u. 10-12.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott 
ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkái” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 9. pontja alapján az INOX-THERM Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61.)  
– mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.360.101,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti 
ki nyertesnek. 

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkái” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

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

 377/2012.(XII.10.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, Kossuth 
u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós munkái” címő 
tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az 
alábbi döntéseket hozza: 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkái” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 20.4 pontja alapján a Jeszenszki Gázszerelı Kft. (5600 Békéscsaba, Trefort u. 
21-23.) ajánlattevınek az ajánlattételi határidıig benyújtott ajánlatát érvénytelennek 
tekinti.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkái” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárásra az INOX-THERM Kft. (4400 
Nyíregyháza, Sóstói u. 61.) és a Strong Energo Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O.- u. 
10-12.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott 
ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkái” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattételi 
felhívás 9. pontja alapján az INOX-THERM Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61.)  
– mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.360.101,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek. 

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület központi főtés rendszerének rekonstrukciós 
munkái” elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1440 órakor bezárja.  
 
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 
 
 
 


