
I-1/4-1/2013. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 10-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  
   Kiss Károly   képviselı 
   Nyuzó Marietta  képviselı 

Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 
   Földi Imre   képviselı 

Séllei Zsigmond  képviselı  
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı  
 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
 
Meghívottak: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı, Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı, Feke László mőszaki irodavezetı, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre 
Helytörténeti Győjtemény vezetıje. 
 
 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
 
Elmondja, hogy a Novák Imre alpolgármester és Földi Imre képviselık jelezték, hogy a mai 
ülésen más egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni, Séllei Zsigmond képviselı 
távolmaradásának okát nem jelezte.   
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 6 fı. 
 
 
A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 
 

1. Az önkormányzati adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozattétel.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 

2. Bejelentések  
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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 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 1/2013.(I.10.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. január 10-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Az önkormányzati adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozattétel.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 

2. Bejelentések  
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzati adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozattételre vonatkozik.  
Elmondja, hogy a tegnapi napon egy tájékoztatón vett részt a belügyminisztériumban, ahol a 
jelenlévık kérdéseket tehettek fel, amelyekre a válaszokat is megkapták.  
A települések közül, akik úgy nyilatkoznak, hogy a konszolidációban részt kívánnak venni, és 
kérik az ehhez szükséges állami adósság átvállalást, akkor meg kell hozni az ezzel 
kapcsolatos döntéseket.  
A határidık nagyon rövidek, az elektronikus rendszerbe a tegnapi napon 16 óráig kellett 
feltölteni az adatokat, a mai ülésen hozott határozat jegyzıkönyvi kivonatát, valamint a 
nyilatkozatokat a holnapi napon el kell küldeni.  
Az egyeztetési folyamat el fog kezdıdni, ahol törekedni kell arra, hogy minél nagyobb 
támogatást kapjon a település. El kell érni azt, hogy a legjobb feltételekhez igazodóan 
kérjenek és kapjanak támogatást az Államadósság Kezelı Központ Zrt. közremőködésével, 
mert nem minden meglévı hitelt, kötvényt azonos arányban lehet átvállaltatni és nem biztos, 
hogy mindegyik adósságelem átvállalásra kerül. Azt kell elérni, hogy a leghátrányosabb elem 
legyen kiválasztva.  
Az elıterjesztés részletes, amely széleskörő tájékoztatást ad a képviselık számára.  
A polgármester elmondja, hogy a konszolidációs eljáráshoz szükséges, hogy az önkormányzat 
Képviselı-testülete meghatározott tartalmú határozatot fogadjon el.  
A polgármester a határozat tartalmát ismerteti a jelenlévıkkel.  
Kötelezı adatszolgáltatás a kincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül történik 
2013. január 11-éig. 
Elmondja még, hogy a konszolidációval kapcsolatosan felmerülı költségek az 
önkormányzatot terhelik pl. pénzintézetnél szerzıdésmódosítás költsége. 
A jelenlegi hiteltartozás 58.152.000,- Ft, a kötvényforrásból származó tartozás 1.621.831,2 
CHF, amely átszámolva közel 400 millió forint, amelynek a 40 % 160 millió forint. A hitelek 
kamattámogatottak, így a kötvénybıl származó adósság minél nagyobb mértékő átvállalása 
lenne kedvezı az önkormányzatnak.  
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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 részletesen foglalkozott a témával.  
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet a polgármester felolvas – kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat:  
2/2013.(I.10.) Kt. hat. 
 

1. A képviselı-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történı átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy 
egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, 
vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arra, 
hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó 
adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig - az átvállalás 
napján az állam által megjelölt számlára átutalja. 

3. A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelı, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

4. A képviselı-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
b)  az átvállalással érintett adósság részét képezı, hitelviszonyt megtestesítı 

értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az 
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 
meg.  

5. A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseirıl a soron következı ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2013. június 28. 
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2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester elmondja, hogy az elmúlt év végén a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkárától megkeresést kaptak a II. Magyar Kínai 
Önkormányzatok Partnerségi Konferenciáján történı részvétel érdekében.  
A megkeresésben foglalt meghívásra, valamint az azt követı helyi tárgyalásra vonatkozó 
visszajelzést a kért január 4-ei határidıre testületi döntés híján nem állt módjában reagálni.  
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségén keresztül a megkeresést az 
államtitkárság megismételte azzal, hogy a részvételi szándék jelzésének határideje 2013. 
január 15-ére kitolódott.  
A TOÖSZ titkárság munkatársa telefonos tájékoztatása szerint Dévaványának 
rendelkezésükre álló felmérésben két cége is jelen van a kínai gazdasági kapcsolatokban, ezért 
adtak az önkormányzati kapcsolatok építésére szolgáló konferencián történı részvételre pót 
jelentkezési határidıt.  
A polgármester ismeretei szerint az EKUNA Kft. kínai üzeme az elmúlt évben értékesítésre 
került kínai befektetı számára, ennek következtében a termelési kapcsolatuk is leépült. Az 
EJT Kft. termékeinek értékesítésével van jelen az anyacége a svájci BOSCHUNG ÁG. 
közvetítésével. Korábban szintén kormányzati kezdeményezésre dél-koreai és Japán 
befektetést szervezı intézményekkel is kapcsolatban álltak, melyek nem vezettek eredményre.  
Az elmondottak miatt, tekintettel arra, hogy egy folyamat elindításáról lenne szó, aminek 
költség kihatásai elıre nem igazán mérhetık fel, eredménye pedig a korábbi tapasztalatok 
szerint kétséges, nem javasolja a bekapcsolódást, a konferencián való részvételt, de a 
lehetıséget ne vessék el. A polgármester tájékozódjon az I. konferencia és a most 
megszervezésre kerülı konferencia tapasztalatairól és a tapasztalatok alapján adjon 
tájékoztatást a képviselı-testületnek annak érdekében, hogy visszatérjenek a téma 
tárgyalására.  
Elmondja, hogy a mai napon is érkezett e-mail ez ügyben, mivel az elızıekre nem reagáltak.  
A polgármester a javaslatát fenntartja.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – a bizottsági ülésen is elmondta az a véleménye, hogy csatlakozzanak 
a konferencia rendezvényeihez.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a csatlakozás kapcsán költségek merülnek fel pl. 
delegációkat kell fogadni. 
A polgármester megadja a szót Kanó József részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.   
Röviden szól a Román-Magyar gazdasági kapcsolatokról.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalták.  
 Elmondja, hogy 1 bizottsági tag értett azzal egyet, hogy ne csatlakozzanak a konferencia 
rendezvényeihez, 2 bizottsági tag pedig a csatlakozás mellett szavazott.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, - amelyet felolvas a polgármester - kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot sem a bekapcsolódásról, sem annak elutasításáról a 
II. Magyar Kínai Önkormányzatok Partnerségi Konferenciáján történı részvétel ügyében.   
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Mezıberény Város Polgármestere az 
elıterjesztéshez mellékelt levelében tájékoztatta arról, hogy képviselı-testületük a nem 
dohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása céljából kezdeményezéssel élt 
Magyarország Kormányánál a dohányzás szabályainak megváltoztatása érdekében.  
A levélben, illetve a kezdeményezésben megfogalmazottak valóságtartalmáról azok, akik 
jogszabály hatálybalépését követıen iskolák, kórházak, közintézmények környezetében jártak 
meggyızıdhettek, valóban nem kellemes látvány, amit a dohányzók miatt lehet tapasztalni. 
Amennyiben az önkormányzatok – erre már több példa van – élnek a közterületek nem 
dohányzó közterületté nyilvánításával az gyakorlatilag a magánlakásokba szorítja vissza a 
dohányzás lehetıségét, melyet betartani, betartatni egyaránt nehéz.  
A polgármester javasolja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
csatlakozzon a mezıberényi kezdeményezéshez.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal javasolja a 
képviselı-testületnek a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra a testület felé.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselı részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselı – elmondja, egyetért azzal, hogy dohányzóhelyek legyenek 
kialakítva a dohányzó személyek részére.  
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 csatlakozzanak Mezıberény Város kezdeményezéséhez kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
3/2013.(I.10.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik Mezıberény Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete 674/2012.(XII.21.) számú határozatában foglalt a 
nem dohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény  módosítására irányuló 
kezdeményezéséhez. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy Mezıberény Város 
Önkormányzat Képviselı-testületét a döntésrıl értesítse.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester   
Határidı:  2013. január 25. 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Ernyes Csilla pályázatíró 
referens terjesztette a testület elé.  
A polgármester elmondja, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében megjelenésre került a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú „Kulturális 
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címő pályázat. A 
pályázat keretében az alábbi tevékenység valósítható meg:   

- A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának 
megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidıs 
kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek megvalósítása 
támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai 
oktatásban résztvevı gyermekek, tanulók.  
A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, 
vagy nevelési/oktatási intézményekben: Havi szakkör, heti szakkör, tehetséggondozás, 
fejlesztés, versenyek, vetélkedık, témanap, témahét)  

A pályázathoz csatolandó minimum 5 nevelési/oktatási intézménnyel kötött együttmőködési 
megállapodás, legalább a fenntartási idıszak végéig tartó idıtartamra, amely bemutatja az 
együttmőködési megállapodással érintett nevelési-oktatási intézmény(ek) pedagógiai 
programjában szereplı tevékenységek körét és azokat a kulturális szolgáltatásokat, 
amelyekkel a kulturális intézmény/szervezet ezeket a tevékenységeket támogatni tudja.  
 
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.  
Támogatás összege: Jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás összege legalább 5 millió  
forint, de legfeljebb 30 millió forint, az együttmőködési megállapodások száma alapján az 
alábbi bontásban:  

- 5 együttmőködési megállapodás esetén: maximum 10 millió forint,  
- 6-11 együttmőködési megállapodás esetén: maximum 25 millió forint,  
- legalább 12 együttmőködési megállapodás esetén: maximum 30 millió forint.  

 
A pályázatok benyújtására 2013. január 31-ig van lehetıség.  
A pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megvalósításával az önkormányzat célja, hogy a 
pedagógiai és mővészeti komplex tanulási formákat elterjessze az együttmőködéseken 
keresztül az óvodai, általános iskolai és a középiskolai nevelésben. A Bereczki Imre 
Helytörténeti Múzeum a 2013. június 30-ai határidıvel megvalósuló TIOP-1.2.2/12 kódszámú 
pályázat keretében beszerzendı eszközök által kedvezı tárgyi feltételeket fog teremteni a 
tanórán kívüli tevékenységek megvalósítására, illetve hatékonyan tud ismeretbıvítési  - 
tanítási, nevelési célokat támogatni.  
A benyújtandó pályázat várható összköltsége: 12 millió forint.  
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 a pályázat benyújtásával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
4/2013.(I.10.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kulturális 
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címő 
TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú projektfelhívásra pályázatot nyújt be „SÁ-RI”- A 
„Sárrét ritmus” a rézkortól a napjainkig. Tárgyi és szellemi hagyományok, 
foglalkozássorozat a Bereczki Imre Helytörténeti Győjteményben” címmel.  
A projekt keretében az önkormányzat  a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény és 
a nevelési-oktatási intézmények közötti együttmőködések alapján Dévaványán és a 
környékén a tanórán kívüli pedagógiai és mővészeti komplex tanulási formák 
elterjesztését kívánja megvalósítani.    
 
A projekt 12.000.000,- Ft összköltségő, melynek támogatási intenzitása 100 %. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2013. január 31. – pályázat benyújtására – 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Belügyminisztérium új 
közfoglalkoztatási mintaprogramot indít 2013. évben „Mőveld a kerted” elnevezéssel, 
melynek célja a saját kertben való termesztés és mővelés megvalósítása. 
A program megvalósítására Békés megyében elsı helyen került kiválasztásra Dévaványa 
Körösújfalu, Kötegyán, Kamut és Doboz mellett. 
A programra való felkészülés érdekében 2013. január 7-ig el kellett készíteni és megküldeni a 
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Közfoglalkoztatási és Koordinációs 
Osztályának egy egyszerősített tervezési dokumentumot.  
Az irodavezetı ismerteti a szakmai fıtanácsadók javaslatait a bevonható településekre, amely 
az elıterjesztésben részletesen le van írva. 
Szól arról, hogy a mintaprogram 2 ütemben valósul meg. Egy települési önkormányzat 
maximum 10 család bevonásával nyújthat be kérelmet. A mintaprogram 1. ütemének 
idıtartama 2013. március 1. - 2013. október 31.  
Szól a közfoglalkoztató kiválasztásáról, a célcsoportról, a célcsoport programba történı 
belépés feltételeirıl, a célcsoporti jogviszonyról, a fenntarthatóságról, amelyek az 
elıterjesztésben részletesen bemutatásra kerültek.  
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az elıterjesztésben leírtakat. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea 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 egyetért a programban való részvétellel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki egyetért a programban való részvétellel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
5/2013.(I.10.) Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Mőveld a 
kerted” elnevezéső programba 10 család bevonásával, 2013. március 1. - 2013. 
október 31. terjedı idıszakba részt vesz. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a programban való részvételrıl és a 
kérelem benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Szarka Andrea 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely az Iskolatej Programmal kapcsolatos tájékoztatás. 
A polgármester megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Dévaványa 
településen 2004. májusa óta mőködik eredményesen az „Iskolatej Program”. A Program 
keretén belül a szállítási szerzıdés 2012. december 31-ig szólt. 
A Képviselı-testület a 2012. augusztus 23-án megtartott ülésén a 247/2012. (VIII.23.) Kt. 
határozatával, döntött az „Iskolatej Program” keretén belül heti 1 alkalommal iskolatej és heti 
2 alkalommal kakaós tej biztosításáról, mely az elmúlt idıszak tapasztalatai alapján nagy 
sikert aratott a tanulók körében.  
Baloghné Berényi Erzsébet igazgató asszonnyal történt egyeztetést követıen várható, hogy a 
fenntartó elsısorban a szállítók által történı elıfinanszírozási módot választja majd az 
iskolatej szállítási szerzıdések megkötésekor, erre vonatkozóan az iskola adatszolgáltatást a 
fenntartónak megküldte. Így várhatóan a tanulók tekintetében a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ gondoskodik az iskolatej program tovább folytatásáról. 
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a strandfürdınél 
ismételten elromlott az a szivattyú, amely biztosítja a sportöltözı épületének a vízellátását. A 
szivattyú javítására vonatkozóan a fürdı munkatársa ajánlatokat kért be, melyek közül a 
szolnoki ajánlat 460.000,- Ft + áfa összeg. Megjegyzi, hogy a szolnoki cég korábban is 
javította a szivattyút. A szolnoki ajánlattól kedvezıbb ajánlat is érkezett a javítás tekintetében. 
A meghibásodás elkerülése érdekében célszerő lenne az elektronikát az akna fölé telepíteni. 
Erre vonatkozóan kért ajánlatokat, amelyek még nem érkeztek meg.  
Az irodavezetı nem javasolja, hogy ekkora összegért javítassák meg a szivattyút, hiszen ez 
visszatérı hiba.  
Megjegyzi, hogy a szolgálati lakásban a főtést olajradiátorral kell megoldani a hiba 
elhárításáig.   
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Elmondja még, ha az ajánlati ár nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor a munkálatokat el 
fogják végeztetni, természetesen minimum egy év garanciavállalás mellett.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megjegyzi, hogy a faházak és kiszolgáló épület melegvíz ellátását is ez a szivattyú 
biztosítja.  
Feke László mőszaki irodavezetı – véleménye szerint a jövı hét folyamán el fog dılni, hogy 
melyik lesz a helyes megoldás.  
Kiss Károly képviselı – röviden szól arról, hogy milyen elıírások szerint kell a szivattyút 
elhelyezni az aknában, szól az akna szellıztetésének lehetıségérıl, valamint arról hogy 
milyen hıfok van az aknában nyáron. A képviselı említést tesz a fürdınél lévı portaépület 
főtési rendszerérıl. 
Feke László mőszaki irodavezetı – a képviselı felvetésére elmondja, hogy az akna 
szellıztetése az elıírásoknak megfelelıen történik.  
Elmondja, hogy a tervezıvel is egyeztetett ez ügyben.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a szivattyú meghibásodását követıen megnézte az aknát, ahol a 
páratartalom nagyon magas volt, nem csodálkozik azon, hogy az elektronikus rendszer 
meghibásodott. A páratartalom a jelenlegi szellızés mellett a késıbbiekben is meg fog 
maradni.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy szakemberekhez fordult az ügyben, hogy 
a jó megoldást találják meg.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a fürdı számára az lenne a fontos, hogy minél hamarabb megjavításra kerüljön a 
szivattyú elektronikája és minél kedvezıbb áron.  
Elmondja, hogy a fürdı medencéjének téliesítésére vonatkozóan sem kaptak útmutatást. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy több alkalommal kérték a kivitelezıtıl, 
amit nem bocsátott rendelkezésükre. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy ifjúsági tábornál a kint lévı energiatakarékos izzók folyamatosan 
tönkre mennek. Tudomása szerint még garanciális javításra lehetıség van. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy eddig még volt tudomása errıl a 
problémáról. A kivitelezı felé jelzéssel fog él, hogy a hibát javítsák meg.  
Pap Tibor 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 1610 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 
 
 


