
I-1/4-2/2013. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 31-én 
megtartott rendes ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

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

Séllei Zsigmond  képviselı  
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Kanó József   képviselı 
 
    
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı  
     Tóth Mihályné fıkönyvelı 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, Feke László mőszaki irodavezetı, 
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Baloghné Berényi Erzsébet az 
ÁMK igazgatója, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetıje, Kállai Anikó a 
Strandfürdı szakmai koordinátora, Takács Edina a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 
részérıl, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény vezetıje, 
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezetı, Szalai Ildikó védını, Váradi Károly 
a Dévaványai Sportegyesület elnöke. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat.  
 
A polgármester elmondja, Kanó József képviselı jelezte, hogy a mai ülésre késıbb fog 
érkezni.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 8 fı. 
 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az ülésre meghívták a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyomaendrıdi Járási Hivatalának vezetıjét Andó Ágnest, aki megköszönte a 
meghívást, de a meghívásnak nem tud eleget tenni, mivel Gyomaendrıd Város Képviselı-
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testülete is a mai napon ülésezik, de a februári ülésen feltétlenül számíthatnak jelenlétére. 
Kérte, amennyiben február hónapban rendkívüli ülés megtartására kerül sor, annak 
idıpontjáról értesítsék, hogy minél hamarabb megismerhesse Dévaványa Város Képviselı-
testületének tagjait.  
A polgármester elmondja, hogy a mai ülésre meghívást kapott Fekete József a 
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetıje, aki jelezte, hogy a meghívásnak nem tud eleget tenni.  
 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 
Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. A 2013. évi költségvetés tervezetének elızetes megtárgyalása. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési 

megállapodás felülvizsgálata a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján. 
Elıadó:   Balogh Csilla jegyzı                                                                         

 
3. Az óvodai beíratás idıpontjának meghatározása a 2013/2014. nevelési évre 

vonatkozóan.  
Elıadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens                                                               

 
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárvatartásáról. (a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek. 

alapján) 
Elıadó:   Szarka Andrea  igazgatási irodavezetı, humánszakreferens                                                                                

 
5. Döntéshozatal a bölcsıde nyári nyitvatartási rendjérıl. (az 1997. évi XXXI. törvény 

42. § (5) bekezdése alapján)  
Elıadó:   Szarka Andrea  igazgatási irodavezetı, humánszakreferens                                                                                

 
6. Bejelentések  

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

Határozat: 
 6/2013.(I.31.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. január 31-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A 2013. évi költségvetés tervezetének elızetes megtárgyalása. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 
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2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési 

megállapodás felülvizsgálata a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján. 
Elıadó:   Balogh Csilla jegyzı                                                                         

 
3. Az óvodai beíratás idıpontjának meghatározása a 2013/2014. nevelési évre 

vonatkozóan.  
Elıadó:   Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens                                                               

 
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárvatartásáról. (a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek. 

alapján) 
Elıadó:   Szarka Andrea  igazgatási irodavezetı, humánszakreferens                                                                                

 
5. Döntéshozatal a bölcsıde nyári nyitvatartási rendjérıl. (az 1997. évi XXXI. törvény 

42. § (5) bekezdése alapján)  
Elıadó:   Szarka Andrea  igazgatási irodavezetı, humánszakreferens                                                                                

 
6. Bejelentések  

 
 
Pap Tibor polgármester – a fı napirendek tárgyalását megelızıen a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át. 
A 350/2012.(XI.29) Kt. határozat az önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, Külterület 
01631/25 helyrajzi számú gyep, legelı mővelési ágú, 19.775 m2 nagyságú ingatlant 2013. 
december 31. napjáig terjedı, határozott idıre szóló vételi (opciós) jog biztosításával 
pályázati úton történı eladásra meghirdetésével kapcsolatos.  
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztést a bejelentések között 
fogják tárgyalni.  
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
A polgármester röviden tájékoztatja a jelenlévıket a legutóbbi munkaterv szerinti testületi 
ülés óta történt fontosabb eseményekrıl, amely 2012. december 13-án volt.  
Rendkívüli ülést kellett tartani 2013. január 10-én, amely ülésen egyetlen fı napirend volt, 
amely az önkormányzati adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozattételre vonatkozott.  
A testület a következı határozatot hozta: 

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. 
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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. 

Elmondja, hogy az adósságszolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségüknek a 
kötelezı dokumentumok feltöltésével a Magyar Államkincstár által mőködtetett rendszerben a 
eleget tettek. Az aláírt nyilatkozatok a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 
részére eljuttatták.  Elmondja, hogy a számított adóerıképesség alapján 40 %-os átvállalási 
mértéket határoztak meg.  
A képviselık megkapták az ezzel kapcsolatban Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Dr. 
Matolcsy György  nemzetgazdasági miniszter részére írt levél másolatát, annak mellékletét, 
valamint a 2013. február 28-án a Békés Megyei Kormányhivatalnál tartott egyeztetésen 
készült jegyzıkönyvet. Az egyeztetésen az alpolgármesterrel és a jegyzıvel volt jelen a 
polgármester, ahol az adósságátvállalási törvényi mértéknél a Törvény 74. § (5) bekezdése 
alapján magasabb átvállalási mérték megállapítását kérték. A magasabb átvállalási mérték 
iránti kérelemnek méltánylást érdemlı indokait ismerteti a polgármester, ami a 
jegyzıkönyvhöz csatolt anyagban részletesen le van írva. A 40 %-os mértéket 60 %-ra kérték 
emelni. A döntést február 28-ig fogják közölni.  
(Ezen anyagok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
A második napirendi pont keretében a bejelentéseket tárgyalták.  
A következı döntéseket hozták:   

- 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 úgy döntött, 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 %. 
Elmondja, hogy a pályázati anyag elkészült, a mai napon a kiíró felé benyújtásra 
került.  

- A Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a „Mőveld a kerted” elnevezéső programba 
10 család bevonásával, 2013. március 1. - 2013. október 31. terjedı idıszakba részt 
vesz. Ezen anyag is továbbításra került a Belügyminisztérium Foglalkoztatási 
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Fıosztályára. Visszajelzés pontosítások tekintetében már volt, de még a döntésrıl nem 
tudnak.  

A polgármester a két testületi ülés között történ fontosabb eseményekrıl szól röviden. 
- 2012. december 18-án Békéscsabán az Alfödvíz Zrt. rendkívüli közgyőlést tartott, ahol 

o újabb megyén kívüli települések Hajdú-Bihar és Csongrád megyeiek 
csatlakozását fogadta el a közgyőlés, 

o stratégiai üzemeltetési tervezetet is bemutatott a Zrt. vezetése a közgyőlésnek,  
o felvetıdött, hogy fúzióra is lenne lehetıség a minél nagyobb erejő víziközmő 

szolgáltató kialakítása érdekében a Hajdú-Víz Zrt-vel, ennek egyeztetése is 
folyik.  

- 2012. december 19-én Szeghalmon a Többcélú Társulás ülése volt, ahol Novák Imre 
alpolgármester és Balogh Csilla jegyzı voltak jelen. A munkaszervezettel, a társulási 
feladatok további ellátásával, ezen belül külön a belsı ellenırzési és a központi orvosi 
ügyeletei feladatokkal kapcsolatos döntések születtek.  

- 2012. december 19-én délelıtt a társulás és a város képviseletében Orosházán a 
DAREH elnökségi ülésén, illetve ezt követıen taggyőlésén vett részt a polgármester, 
ahol téma volt: 

o a társulási költségvetés módosítása,  
o a közbeszerzési terv módosítása,  
o a 2013. évi tagdíj megállapítása, 
o folyamatban lévı két pályázati projektek alakulása.  

- 2012. december 19-én délután a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény vezetıje Kissné 
dr. Balogh Ibolya igazgató által vezetett munkacsapatával tárgyalt a polgármester és 
munkatársai Váradi Károllyal a Váradi Étkeztetési Bt. vezetıjével, mivel a Nemzeti 
Köznevelési Törvény és a Szociális törvény változásaiból adódóan a középiskolások, a 
kollégiumi ellátottak étkeztetése is helyi önkormányzati feladat lett 2013. január 1-tıl.  

- 2012. december 20-án a polgármester Payer Sándor úrral találkozott, akivel a 
gyomaendrıdi TDM szervezettel történı együttmőködés lehetıségeit beszélték át. 
Azóta a Gyomaendrıdi Üdültetık Szövetsége Egyesület a turisztikához kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel, vállalkozásokkal történı kapcsolatfelvétel 
ügyében is lépett, február 4-ére van tervezve a találkozó a dévaványai és a 
gyomaendrıdi képviselık között.  

- 2012. december 20-án délután az ÁMK átalakítása ügyében teendıket egyeztettek a 
képviselıkkel, az érintett vezetıkkel, intézményegység vezetıkkel, járási tankerület 
igazgatójával. 

- 2012. december 21-tıl 2013. január 12-ig a civilszervezetek, egyházak, a mővészeti 
iskola, és az intézmények karácsonyi-újévi ünnepkörrel kapcsolatos színvonalas 
rendezvényei zajlottak. 

- 2013. január 1-ei hatállyal megkezdte mőködését a Békés Megyei Kormányhivatal 
Gyomaendrıdi Járási Hivatala Andó Ágnes hivatalvezetı és munkatársai 
közremőködésével, közöttük 7 fı dévaványai dolgozó van.  

-  2013. január 4-én délelıtt a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulás IB.-EB. ülése 
volt Békésen, az ott történtekrıl szól néhány mondatban a polgármester.  

- 2013. január 4-én délután Gyomaendrıdön Navracsis Tibor miniszter út részvételével 
az új járási hivatal ünnepélyes megnyitásán vettek részt. 

- 2013. január 7-én került sor az átadott feladatokhoz tartozó eszközök és helységek 
tényleges helyszíni birtokbaadására, ami a városháza érintett helyiségeire és 
berendezéseire vonatkozott.  

- 2013. január 9-én Budapesten a Belügyminisztériumban az 5.000 lakos feletti 
lakosságszámú települések adósságkonszolidációjával kapcsolatos tájékoztatót 
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tartottak az önkormányzati államtitkárság a Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
Bankszövetség képviselıi vettek részt. Ezen a napon került tisztázásra, hogy az 
önkormányzat kötvényének úgynevezett likvid részének maradványát nem érinti a 
konszolidációhoz kapcsolódó átvállalás arányos visszafizetési kötelezettsége, ami azt 
jelenti, hogy a tartalékkal továbbra is számolni kell a 2013. évi költségvetésben.  

- 2013. január 18-án Hıgye Imre úrral a Príma Soft Kft. Körösladányban indított 
üzemének vezetıjével találkozott a polgármester annak érdekében, hogy segítséget 
adjanak nekik a beinduláshoz és elérjék, hogy 40-45 fı dévaványait alkalmazzanak.  

- 2013. január 21-én a Magyar Kultúra Napjára emlékeztek a mővelıdési házban, ahol 
dr. Ágoston Sándor átadta Burainé Murányi Magdolna részére a „Dévaványa 
Kultúrájáért” elismerést, amit a kulturális területen végzett több évtizedes munkájával 
érdemelt ki.  

- 2013. január 23-án volt az elsı Járási Hivatal által összehívott egyeztetı megbeszélés 
Gyomaendrıdön az új városházán, ahol kialakításra kerültek a késıbbi információs 
megbeszélések tervezett keretei.  
Kiderült az is, hogy egyelıre a gyomaendrıdi járásban sem ÁNTSZ, sem Bírósági, 
sem Ügyészségi Szervezet, sem rendırkapitányság, sem állami tőzoltóság nem lesz. 
A járásban egyelıre a törzshivatalon túl a munkaügyi kirendeltség, a továbbra is 
Dévaványán mőködı Állategészségügyi és Élelmiszer-higiéniai Felügyelet van. 
A kiemelt építéshatósági, földhivatali, tőzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatokat más 
járási székhelyeken mőködı hivatalok látják el, így pl. a gyomaendrıdi földhivatali 
kirendeltség a szarvasinál marad.  

- 2013. január 24-én Tatán tartotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési 
Államtitkársága a 2012. évi kerékpárosbarát pályázat értékelését, ahol Dékányné 
Szalai Katalin alapítványi irodavezetıvel vettek részt. Dévaványa ismét megkapta a 
„Kerékpárosbarát Település” címet, ami a kerékpárút fejlesztési pályázatoknál 
többletpontokat jelenti.  
A polgármester bemutatja a jelenlévıknek a Nemzeti Fejelesztési Minisztérium által 
adományozott oklevelet, amelynek másolata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  

- 2013. január 28-án volt Békéscsabán a Kormányhivatalban az 
adósságkonszolidációval kapcsolatos szakértıi bizottsági szintő egyeztetés, ahol 
Novák Imre alpolgármesterrel és Balogh Csilla jegyzıvel vettek részt.  

- 2013. január 29-én Füzesgyarmaton volt a kistérségi társulás ez évi elsı ülése, ahol 
Balogh Csilla jegyzıvel voltak jelen.  
Az ülésen a fıbb témák a következık voltak: 

o a 2012. évi költségvetés módosításai, 
o szociális szolgáltatásnak díjmódosítása, 
o kormányhivatali ellenırzés megállapításairól tájékoztatás, 
o az orvosi ügyeleti pályázat pályázati elıminısítı kiírása,  
o a GVOP nagysávszélességő hálózatfejlesztési munkálatainál feltárt 

szabálytalanság miatti visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos információk. 
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl.  
 
Idıközben Kanó József képviselı megérkezett az ülésre, így a testület létszáma 9 fı.  
 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – köszönti a jelenlévıket.  
Elmondja, hogy a Magyar Kormány Hírlevelébıl értesült arról, hogy az ország 47 
leghátrányosabb térsége szabad vállalkozási zóna lesz. Ezzel kapcsolatban kérdése, hogy 
Dévaványa a szeghalmi kistérségbe tartozik-e még, vagy már él az úgynevezett járási 
rendszer, így e lehetıségi körbıl is kimaradnak?  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselı az ezzel kapcsolatos írásos anyagot 
megküldte, amelyet a bejelentések között fognak tárgyalni.  
A válasz nem igazán egyértelmő. Jelenleg ki vannak jelölve a térségek, de változás lesz, 
területfejlesztést újra szabályozzák. A szeghalmi térség szerepel a 47 leghátrányosabb térség 
között, a gyomaendrıdi és a szarvasi térség pedig nem szerepel. Ez nem jelenti azt, hogy nem 
kerülhetnek bele csak a korábbitól nehezebben, pályázatokkal, dokumentumokkal meg kell 
gyızni a döntéshozókat. 
A képviselı felvetésére megkapta a választ, így a bejelentések között már nem térnek vissza 
erre a témára.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl a 
következı határozattal: 
 

Határozat: 
 7/2013.(I.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 335/2012.(XI.29.), 
336/2012.(XI.29.), 339/2012.(XI.29.), 344/2012.(XI.29.), 346/2012.(XI.29.), 
348/2012.(XI.29.), 350/2012.(XI.29.), 351/2012.(XI.29.), 357/2012.(XI.29.), 
359/2012.(XI.29.), 360/2012.(XI.29.), 361/2012.(XI.29.), 362/2012.(XI.29.), 
363/2012.(XI.29.), 364/2012.(XI.29.), 365/2012.(XI.29.), 366/2012.(XI.29.), 
367/2012.(XI.29.), 371/2012.(XII.10.), 372/2012.(XII.10.), 373/2012.(XII.10.), 
374/2012.(XII.10.), 375/2012.(XII.10.), 376/2012.(XII.10.), 377/2012.(XII.10.), 
380/2012.(XII.13.), 381/2012.(XII.13.), 382/2012.(XII.13.), 383/2012.(XII.13.), 
385/2012.(XII.13.), 386/2012.(XII.13.), 387/2012.(XII.13.), 388/2012.(XII.13.), 
389/2012.(XII.13.), 391/2012.(XII.13.), 392/2012.(XII.13.), 393/2012.(XII.13.), 
395/2012.(XII.13.), 396/2012.(XII.13.), 397/2012.(XII.13.), 398/2012.(XII.13.), 
2/2013.(I.10.), 3/2013.(I.10.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi 
ülés között történt eseményekrıl.  

 
(A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
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1. Napirendi pont 

 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 2013. évi 
költségvetés tervezetének elızetes megtárgyalása. 
Elmondja, hogy az anyagot a gazdálkodási iroda készítette elı. Szőcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezetı nincs jelen az ülésen, így Tóth Mihályné fıkönyvelı képviseli az 
irodát.  
Megadja a szót részére, hogy az írásos anyaghoz kapcsolódóan szóbeli kiegészítését tegye 
meg.  
Tóth Mihályné fıkönyvelı – elmondja, hogy az írásos anyag összeállítását követıen érkezett 
meg a belügyminisztérium nyilvántartása szerint az önkormányzatokat megilletı 2013-as év 
eredeti elıirányzatát tartalmazó táblázat, mely szerint az elızetesen beépített állami normatív 
támogatások megemelkednek, a kulturális feladatok támogatása 9.214.620,- Ft-al, az 
üdülıhelyi feladatok támogatása 173.100,- Ft-al, a lakott külterületekkel kapcsolatos 
feladatok támogatása 134.602,- Ft-al, amely összesen 9.522.322,- Ft. Ez csökkenti a kiadott 
anyagban a kiadás-bevétel közötti egyenlegeket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a fıkönyvelınek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy a Költségvetési Egyeztetési Munkacsoport ülését is Dékány József bizottsági 
elnök vezette. A bizottságok mindegyike alkotott véleményt a tervezettel kapcsolatban.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a munkacsoport, valamint a bizottsági ülésen is részletesen 
megtárgyalták a tervezetet. A fıkönyvelı a bizottsági ülésen is elmondta a kiegészítéseket. A 
közalkalmazottakra vonatkozóan egyetértenek a cafetéria biztosításával. A cafetérai 
biztosítása érdekében az intézmények vállalták a költségvetésük, úgymond 4 %-al történı 
lefaragását.  
A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
tervezetét elsı olvasatban elfogadásra javasolja a testület felé.  
Javasolja a bizottság, hogy a költségvetési egyeztetı munkacsoport tovább folytassa a munkát 
a végsı költségvetés összeállításáig.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni bizottság elnökének az elmondottakat.  
Elmondja, hogy az elhangzott módosítások a következı anyagba kerülnek beépítésre.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
testület felé az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét elsı olvasatban. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly részére. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – a bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy a beterjesztett anyagon még dolgozni kell. Az információk szerint 
megszorítások várhatók, a bizottság az elmúlt évi költségvetésébıl nem szeretne engedni. 
Elmondja, hogy az idei évben a rászorulók részére nem lesz lehetıségük a Szociális 
Földprogramon keresztül naposcsibék biztosítására. A bizottság elnöke elmondja még, hogy 
az idei évtıl az önkormányzatok költségvetésükben hiányt nem tervezhetnek.  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét 
elsı olvasatban elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az elmúlt évi költségvetésben terveztek hiányt, a 
fıösszeget hitelfelvétellel hoztak egyensúlyba. Elmondja, hogy hitelfelvételre nem került sor, 
mivel két ÖNHIKI-s pályázaton nyertek, többletbevétellel és kiadás megtakarítással 
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egyensúlyba tudták tartani a költségvetést. A mostani költségvetésbe már nem tervezhetı 
hiány. A tervezetben szereplı mőködési hiányt még le kell dolgozni, a fejlesztési hiányhoz a 
2012. évben megmaradó, elvonásra részben sem kerülı tartalékot fogják felhasználni.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az igények folyamatosan érkeznek, amelyek kielégítésén a 
Költségvetési Munkacsoport folyamatosan dolgozik.    
Bízik abban a bizottság elnöke, hogy a bevétel és kiadási oldalt egyensúlyba tudják hozni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Balogh Csilla jegyzı készített egy tájékoztató 
anyagot, amely tartalmazza a kötelezıen ellátandó feladatokat, illetve az önkormányzat saját 
bevételei terhére felvállalt önként vállalt feladatokat. Ezekrıl szól néhány szót a polgármester. 
A jegyzı által készített tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen, amikor a tervezet elfogadásáról 
szavaztak ı tartózkodott. Kérdés számára, hogy a költségvetés ezen szakaszában érdemes-e 
vitát nyitni az egyéni elképzelésekrıl, elvárásokról. A költségvetés végeleges elfogadásáig 
még lesz alkalom a Költségvetési Egyeztetési Munkacsoport ülésén foglalkoznia témával.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a tárgyalandó anyagok között lesz olyan pályázati 
anyag, amelyet február 15-ig be kell nyújtani. Megjegyzi, hogy azon pályázatok önerıigénye 
a 2013. évi költségvetésben a fejlesztési célú tartalékokból biztosított, illetve lehet hozzá az 
EU önerı alapból igényelni. Egyedi bejelentések alapján ezekre vissza fognak térni.  
Ezt a költségvetést elsı olvasatban javasolja elfogadni a polgármester.  
A polgármester szükségesnek látja továbbra is, hogy a Költségvetési Egyeztetı Munkacsoport 
tovább folytassa a munkát a végsı költségvetés összeállításáig.  
A polgármester javasolja, hogy ezt a témát zárják le.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét elsı olvasatban, 
valamint bízzák meg a Pénzügyi Bizottságot és a Költségvetési Egyeztetı Munkacsoportot, 
hogy a hivatal szakembereivel közösen ismételten tekintse át a költségvetés bevételi és 
kiadási oldalát és folytasson tárgyalásokat az önkormányzati intézmények vezetıivel kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következı határozatot hozza:  

 
 
Határozat: 

 8/2013.(I.31.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének tervezetét elsı olvasatban elfogadja. 
 
A képviselı-testület megbízza a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı 
Bizottságot és a Költségvetési Egyeztetı Munkacsoportot, hogy a hivatal 
szakembereivel közösen ismételten tekintse át a költségvetés bevételi és kiadási 
oldalát és folytasson egyeztetéseket az önkormányzati intézmények vezetıivel. 
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a végleges költségvetési 
javaslatot a februári ülésen terjessze a képviselı-testület elé.  
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 

Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı – Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság elnöke 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

Határidı:  értelem szerint 
 
(Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a mai napon Kovács Mária Ecsegfalva 
polgármesterétıl érkezett egy e-mail.  
A testületi ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. 
Ecsegfalva Község Képviselı-testülete 2013. február 12-én tárgyalja az elızetes 
költségvetést.  
A polgármester asszony Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetét 
elsı olvasatban megfelelınek tartja.  
 
(Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármesterének levele a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.)  
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás 
felülvizsgálata a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján. 
A polgármester az elıterjesztés ismertetése elıtt megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı 
részére. 
Séllei Zsigmond képviselı – hiányolja, hogy az ülésen nincs jelen a DCKÖ elnöke. Kérdése, 
hogy a DCKÖ-vel kapcsolatos témát tárgyalhatja-e a testület, hogy képviselıjük nincs jelen? 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. január 24-én tartott ülésén megtárgyalta a beterjesztett anyagot, az együttmőködési 
megállapodás módosításait elfogadta, valamint az együttmőködési megállapodást egységes 
szerkezetben is.  
A jegyzı elmondja, hogy a DCKÖ elnöke az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen minden 
testületi ülésre kap meghívást. 
A jegyzı elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak 
székhelyén - biztosítja az önkormányzati mőködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 
gondoskodik a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati 
mőködés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok az elıterjesztésben 
részletesen fel vannak sorolva, amelyet a jegyzı röviden összefoglal.   
A jegyzı elmondja, hogy a felsorolt kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi 
önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerő helyiséghasználatot, 
valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására 
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vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást 
minden év január 31. napjáig, általános vagy idıközi választás esetén az alakuló ülést követı 
harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti 
mőködési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követı harminc napon belül. 
A jegyzı ismerteti a jelenlévıkkel, hogy a megállapodásban mit kell rögzíteni, ami az 
elıterjesztésben részletesen le van írva.  
Elmondja még, hogy a hivatkozott jogszabály szerinti megállapodást Dévaványa Város 
Önkormányzata 2012. március 29-ei, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. 
április 16-i ülésén jóváhagyta, amelyet a polgármester és az elnök írt alá.  
A megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  
Ezen felülvizsgálati kötelezettségüknek tesznek eleget most. A végrehajtott módosítások 
száma csekély, az anyagban piros betőszínnel jelölt.  
Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat mőködésének alapvetı tárgyi, technikai 
feltételei nem változtak.  
A mőködést biztosító személyekben történt ugyan változás, de mivel név szerint ezt a 
megállapodás nem nevesíti, így az erre vonatkozó részt nem szükséges módosítani.  
A nemzetiségi önkormányzat létszáma Csömör Ágostonné képviselı 2012. évi lemondásával 
3 fıre csökkent, de az együttmőködési megállapodást ez nem érinti, mivel nem volt a 
nemzetiségi önkormányzat tisztségviselıje és kötelezettségvállalási hatásköre sem volt.  
Módosult ugyan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásairól szóló 368/2011.(XII.31.) 
Kormányrendelet, de a változások a megkötött megállapodást nem érintik.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Kéri, hogy a Képviselı-testület a felülvizsgált együttmőködési megállapodást fogadja el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalta az együttmőködési 
megállapodást, amelynek módosításával egyetértenek, elfogadásra javasolják a testület felé, 
valamint az egységes szerkezetben történı elfogadását is javasolják elfogadni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén foglalkozott a témával. A bizottság 
egyhangúlag egyetért az együttmőködési megállapodás módosításával, valamint az egységes 
szerkezetben történı elfogadását javasolja a testület felé.  
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 elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Dévaványa Város 
Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a mőködési, a személyi és a tárgyi feltételek 
biztosítására, valamint a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok 
ellátására kötött együttmőködési megállapodás módosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
 9/2013.(I.31.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülte Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és Dévaványa Város Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a 
mőködési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a mőködéssel kapcsolatos 
végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására kötött együttmőködési megállapodást az 
alábbiakban módosítja:  
 
II.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat - a Hivatal közremőködésével - oly módon 
segíti, hogy az II.1. pontban felsorolt feladatok közül 

a) a II.1.1. a), b), d), e), és f) pontokban foglaltak ellátásában a Hivatal Gazdálkodási 
Irodája, 

b) a II.1.1. c) pontban foglalt feladat ellátásában a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás Belsı Ellenıre vesz részt. 

 
II.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat – az államháztartásról szóló rendelkezések elıírásaira 
figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája  közremőködésével legkésıbb a 
folyó év november 20.-áig elkészíti a következı évre vonatkozó költségvetési koncepció 
tervezetét, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke legkésıbb a folyó év november 30- 
áig nyújt be a képviselı testület részére, melynek elfogadásáról az határozattal dönt. 
 
II.3.2. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának irodavezetıje látja el a Nemzetiségi 
Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak 
törzskönyvi nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével 
kapcsolatos teendıket. A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében az adószám igénylése, 
valamint a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése megtörtént a 
Magyar Államkincstár által. Az önálló fizetési számla megnyitását a gazdálkodási iroda 
vezetıje kezdeményezte a számlavezetı Kereskedelmi és Hitelbanknál.  
Az önálló fizetési számla megnyitására sor került. 
Felelıs: gazdálkodási irodavezetıje  
Határidı: 2012. április 15.-ig megtörtént, azt követıen az esedékessé válást követı 15 napon 
belül a fenti feladatokat végre kell hajtani.  
 
II.3.12. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belsı 
kontrollrendszer keretében kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a 
kockázatkezelési rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A Nemzetiségi 
Önkormányzatra vonatkozó belsı kontrollrendszer kialakításáért a jegyzı felelıs.  
 
A belsı kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belsı 
kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
elıírásait, továbbá az államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani 
útmutatókban leírtakat.  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat belsı ellenırzését társulás formájában a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás Belsı Ellenıre végzi. Belsı ellenırzésre a kockázatelemzéssel 
alátámasztott éves belsı ellenırzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belsı 
ellenırzés lefolytatásának rendjét a belsı ellenırzési vezetı által jóváhagyott belsı ellenırzési 
kézikönyv tartalmazza.  
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III. Kapcsolattartás 
 
III.1. Együttmőködés 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületi 
ülésén tanácskozási joggal vehet részt az ülések idıpontjáról, tervezett napirendjérıl meghívót 
és elıterjesztéseket kell kapnia.  
A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintı ügy 
napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. 
A helyi önkormányzat Képviselı-testülete munkatervének összeállítása során a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak javaslattételi lehetıséget biztosít, szükség szerint a javaslatok 
tárgyalásának elıkészítésébe bevonja.  
 
III.2. Véleményezés 
A Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési jogkörrel vehet részt a helyi önkormányzat 
döntés elıkészítésében, különösen a nemzetiségi oktatást, a kulturális és közösségi élet 
minıségét, esélyegyenlıséget befolyásoló, döntések kezdeményezése tekintetében.  
Véleményezheti az önkormányzati fenntartású intézmény beszámolóját, azzal kapcsolatban 
javaslattétellel élhet.  
A Nemzetiségi Önkormányzat véleményezheti a helyi önkormányzat által társulásban 
fenntartott intézmény vezetıi állására benyújtott pályázatokat. A pályázat elbírálásához 
javaslattétellel élhet.   
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttmőködési megállapodás 
aláírására. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  a két képviselı-testület jóváhagyását követıen  
 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Dévaványa Város 
Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a mőködési, a személyi és a tárgyi feltételek 
biztosítására, valamint a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok 
ellátására kötött együttmőködési megállapodást egységes szerkezetben kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.   
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 10/2013.(I.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülte Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és Dévaványa Város Önkormányzata között a helyiséghasználatra, a 
mőködési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a mőködéssel kapcsolatos 
végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására kötött együttmőködési megállapodást egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:  
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Együttmőködési megállapodás 
 

Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között a helyiséghasználatra, a mőködési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, 

valamint a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására 
 
 
Amely létrejött Dévaványa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 5510 
Dévaványa, Hısök tere 1. (képviseli: Pap Tibor polgármester); valamint a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 5510 
Dévaványa, Hısök tere 1. (képviseli: Nagy József Attila elnök) között az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény vonatkozó szakaszai alapján, 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
Jelen megállapodásban a Felek meghatározzák a Nemzetiségi Önkormányzat mőködéséhez 
szükséges helyiséghasználatot, az alapvetı személyi, tárgyi feltételeket, a költségek viselését, 
a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásának és a kisebbségi önkormányzat 
gazdálkodása végrehajtásának rendjével kapcsolatos szabályokat és a költségvetés 
összeállítása során követendı eljárási rend szabályait. 
 
I. A Nemzetiségi Önkormányzat mőködési, személyi és tárgyi feltételei biztosításának 
módszerei és a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása 
 
I.1. Nemzetiségi Önkormányzat mőködésének alapvetı tárgyi, technikai feltételei: 
 
I.1.1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátásához 
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. §-ának értelmében, saját forrásából az éves 
költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegig. 
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére korlátlan idıtartamban, folyamatosan 
biztosítja a Dévaványa, Hısök tere 1. szám alatti épületben található helyiség és a hozzá 
tartozó tárgyi és technikai eszközök használatát. Az önkormányzat a testületi ülések 
megtartásához üléstermet biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére.  
 
Az Önkormányzat által biztosított helyiségben a biztosított tárgyi, technikai eszközök 
különösen: 

a) irodabútorok, 
b) asztali számítógép, 
c)  telefonkészülék. 

 
I.1.2. Felek megállapodnak, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak az ingyenes 
helyiséghasználattal, helyiség infrastruktúrájával kapcsolatban felmerülı rezsiköltségeit és 
fenntartási költségeit Dévaványa Város Önkormányzata viseli. 
 
I.1.3. A helyiség rezsiköltségének minısül a villamos energia díja, a főtés díja, valamint a víz- 
és csatornadíj. 
A helyiség infrastruktúrájával kapcsolatban felmerülı rezsiköltségnek minısül a Nemzetiségi 
Önkormányzat mőködéséhez szükséges eszközök karbantartási díja. 
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A helyiség fenntartási költségének minısül a szemétszállítási díj, a takarítás költsége, a 
postaköltség, stb. 
 
I.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
rendelkezéseivel összhangban az Önkormányzat nem viseli a Nemzetiségi Önkormányzat 
testületi tagjainak és tisztségviselıinek telefonhasználatából eredı költségeit, csak azokat a 
telefonköltségeket, amelyek a feladatellátást segítı ügyintézı ügyintézése során merülnek fel.  
 
I.2. A Nemzetiségi Önkormányzat mőködésének alapvetı személyi feltételei 
 
I.2.1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat mőködéséhez szükséges 
alapvetı személyi feltételeket oly módon, hogy arról a Nemzetiségi Önkormányzat 
mőködéséhez kapcsolódó, adminisztratív feladatokat ellátó, a munkaügyi központ által 
támogatott, illetve köztisztviselıként foglalkoztatott személyek alkalmazásával gondoskodik. 
 
I.2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat feladatait ellátó munkatárs feladata: 

a) a testületi ülések elıkészítésével kapcsolatosan a meghívók, elıterjesztések és a 
hivatalos levelezések elıkészítése és postázása, 

b) a testületi ülések jegyzıkönyveinek elkészítése és postázása, 
c) a testületi döntések és tisztségviselık döntéseinek elıkészítése, 
d) a testületi és tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási 

és postázási feladatok ellátása, valamint 
e) a Nemzetiségi Önkormányzat mőködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 

feladatok ellátása. 
 
I.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának munkatársai végzik. 
 
I.2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein - beleértve a zárt ülést is - a jegyzı vagy a 
jegyzıvel azonos képesítési elıírásoknak megfelelı megbízottja az Önkormányzat 
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és 
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
 
II. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása 
 
II.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása 
 
II.1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a) a tervezési, 
b) a gazdálkodási, 
c) az ellenırzési, 
d) a finanszírozási, 
e) az adatszolgáltatási és 
f) a beszámolási  

feladatok ellátásáról Dévaványa Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: 
Hivatal) gondoskodik. 

 
II.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat - a Hivatal közremőködésével - oly módon 
segíti, hogy az II.1. pontban felsorolt feladatok közül 
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c) a II.1.1. a), b), d), e), és f) pontokban foglaltak ellátásában a Hivatal Gazdálkodási 
Irodája, 

d) a II.1.1. c) pontban foglalt feladat ellátásában a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás Belsı Ellenıre vesz részt. 

 
II.1.3. A Hivatal a II.1.1. pontban meghatározottak ellátása érdekében különösen az alábbi 
feladatokat látja el: 

a) közremőködik a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésérıl szóló, valamint az ahhoz 
kapcsolódó egyéb határozatok megalkotásának elıkészítésében, 

b) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak 
szerint a költségvetés Magyar Államkincstárhoz történı benyújtásával kapcsolatos 
feladatokat, 

c) elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót (zárszámadás), 

d) elıkészíti, feldolgozza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával 
kapcsolatosan idıközi pénzforgalmi (információs) jelentéseket, negyedéves mérleg 
jelentéseket, elkészíti a féléves, éves beszámolót feldolgozza és eljuttatja azokat a 
Magyar Államkincstárhoz, 

e) közremőködik a Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozat 
tervezetének elkészítésében, 

f) gondoskodik a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával 
összefüggı pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok ellátásáról, 

g) fedezetellenırzéssel egyidejőleg nyilvántartásba veszi a Nemzetiségi Önkormányzat 
által vállalt kötelezettségvállalásokat, 

h) jelzést ad a Nemzetiségi Önkormányzat felé az elıirányzatok, a 
kötelezettségvállalások és a tényleges kifizetési igény közötti összhang hiányáról, 

i) teljes körően végzi a Nemzetiségi Önkormányzat kifizetési bizonylatainak 
érvényesítését, 

j) végzi a szállítói számlák és utalványok rögzítését és likvidálását, 
k) végzi a vevı számlákkal kapcsolatos kintlévıségek nyilvántartását, kezelését, 

értékelését, 
l) vezeti a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos ÁFA analitikus nyilvántartást, 

szükség esetén egyezteti a fıkönyvi könyveléssel, elvégzi az ÁFA- és egyéb 
adóbevallások elkészítését, szükség esetén önrevíziót készít, 

m) szükség esetén intézi az elektronikus adóbevallási rendszeren keresztül az 
adóbevallások (adatszolgáltatások) továbbítását és az ezzel kapcsolatos feladatokat, 

n) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartásával 
összefüggı teendıket, 

o) a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodását illetıen elvégzi a kontírozást a 
kifizetéseket megelızıen, 

p) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzatok bevételeivel kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 
q) végzi a Nemzetiségi Önkormányzat napi bankanyagának feldolgozását (bizonylatokkal 

történı összeszerelés, ki nem kontírozott bizonylatok kontírozása, ellenırzés, gépi 
feldolgozás), 

r) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat fıkönyvi könyvelésével kapcsolatos feladatokat, 
napi banki anyag gépi könyvelését, pénztár, banknaplók kiíratását, fıkönyvi kivonat 
kiíratását, költségfelosztás elvégzését negyedévente, 

s) közremőködik az államháztartás igényeinek megfelelı, a Nemzetiségi Önkormányzat 
elıirányzatairól és azok felhasználásáról információszolgáltatásban, valamint 

t) vezeti a Nemzetiségi Önkormányzat elıirányzat-nyilvántartását. 
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II.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének elıkészítése, megalkotása, 
elfogadása, valamint a költségvetési elıirányzatok módosításának és a költségvetéssel 
összefüggı adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje 
 
A költségvetési koncepció összeállítása elıtt a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának 
vezetıje a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével a Képviselı-testület elé történı benyújtását 
megelızı 15 munkanapon belül áttekinti a Nemzetiségi Önkormányzat következı 
költségvetési évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat bevételi forrásait, továbbá a 
nemzetiségi feladatok finanszírozását és az önkormányzati támogatás lehetıségét.  
 
A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetıje az Önkormányzat költségvetési 
koncepció tervezetének a Nemzetiségi Önkormányzatot érintı adatairól, - a tervezet 
elkészültét követı három napon belül írásban – tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét.  
 
II.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat – az államháztartásról szóló rendelkezések elıírásaira 
figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája  közremőködésével legkésıbb a 
folyó év november 20.-áig elkészíti a következı évre vonatkozó költségvetési koncepció 
tervezetét, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke legkésıbb a folyó év november 30- 
áig nyújt be a képviselı testület részére, melynek elfogadásáról az határozattal dönt. 
 
II.2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat – az államháztartásról szóló rendelkezések elıírásaira 
figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája közremőködésével legkésıbb a 
költségvetési (tárgy) év január 30.-áig elkészíti költségvetését, melyet a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke legkésıbb a központi (állami) költségvetési törvény kihirdetését követı 
45. napig nyújt be a képviselı-testület részére. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja 
meg. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának az irányadó jogszabályban 
meghatározott szerkezet szerint kell tartalmaznia az elıirányzatokat. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök – annak elfogadását követı 
három munkanapon belül – megküldi a Hivatalnak. 
 
II.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 
elıirányzatainak változtatására irányuló elıterjesztést a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Irodája közremőködésével készíti elı. Az elıirányzatok módosításáról a Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselı-testülete – költségvetési határozatát módosító – határozattal dönt. E 
határozat egy példányát, valamint az elıirányzat-módosítás részletezését (az elıirányzat-
nyilvántartáson történı átvezetés céljából) a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a döntést 
követı 3 napon belül juttatja el a Gazdálkodási Iroda vezetıjéhez. 
 
II.2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 

a) féléves helyzetérıl legkésıbb szeptember 15.-éig, 
b) háromnegyedéves helyzetérıl a következı évi költségvetési koncepció elfogadásával 

egyidejőleg, 
c) éves alakulásáról a zárszámadás keretében, legkésıbb a beszámolási év végét követı 

120 napon belül 
tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testületét. 
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A Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete a fél- és háromnegyedéves beszámolóról, 
tájékoztatóról határozattal, az éves beszámolóról zárszámadási határozattal dönt. 
 
Az a)-c) pontokban foglalt tájékoztatókhoz kapcsolódó elemi beszámolók összeállításában a 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája mőködik közre. 
Az a)-c) pontokkal kapcsolatos képviselıtestületi elıterjesztések elıkészítéséhez a 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája nyújt segítséget. 
 
II.3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése végrehajtásával kapcsolatos és 
beszámolási kötelezettség elıkészítésével összefüggı feladatok teljesítésének rendje 
 
II.3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról. 
Pénzügyi gazdálkodása végrehajtása során a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodáján 
keresztül az esedékes kifizetéseket a Nemzetiségi Önkormányzat forrásai terhére készpénz, 
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott elıirányzatok, illetve 
a Nemzetiségi Önkormányzati határozatok alapján. 
 
II.3.2. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának irodavezetıje látja el a Nemzetiségi 
Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak 
törzskönyvi nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével 
kapcsolatos teendıket. A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében az adószám igénylése, 
valamint a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése megtörtént a 
Magyar Államkincstár által. 
Az önálló fizetési számla megnyitását a gazdálkodási iroda vezetıje kezdeményezte a 
számlavezetı Kereskedelmi és Hitelbanknál.  
Az önálló fizetési számla megnyitására sor került. 
Felelıs: gazdálkodási irodavezetıje  
Határidı: 2012. április 15.-ig megtörtént, azt követıen az esedékessé válást követı 15 napon 
belül a fenti feladatokat végre kell hajtani.  
 
II.3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartási információs rendszerhez a Magyar 
Államkincstáron keresztül az alábbiak szerint kapcsolódik: 

a) Információszolgáltatással az elemi költségvetésrıl. A Nemzetiségi Önkormányzat 
éves költségvetésérıl annak elfogadását követıen a Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája közremőködésével - külön meghatározott határidıre - szolgáltat 
adatot az államháztartás információs rendszere számára, 

b) idıközi költségvetési jelentéssel. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetése 
végrehajtása során lebonyolított pénzforgalmával összefüggésben a Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Irodája közremőködésével - külön meghatározott határidıre - 
tesz eleget az államháztartási információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) idıközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel. A Nemzetiségi Önkormányzat a 
költségvetése végrehajtásával összefüggésben a mérlegjelentéseket a Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Irodája közremőködésével - külön meghatározott határidıre - 
állítja össze, s biztosítja adatait az államháztartási információs rendszer számára, 
valamint 

d) féléves és éves elemi beszámoló készítési kötelezettséggel. A Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetésének féléves- és éves végrehajtásával, gazdálkodásával 
összefüggésben a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája közremőködésével  



 19 

- külön meghatározott határidıre - tesz eleget az államháztartási információs rendszere 
felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 
II.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a vonatkozó pénzügyi elıírások betartásával a 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának pénztárosa a Nemzetiségi Önkormányzat 
készpénz forgalmáról idıszaki pénztárjelentést vezet, amit havonta - elszámolási kötelezettség 
mellett - lezár. 
 
II.3.5. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos hatáskörök: 

a) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Nagy József Attila vagy az általa írásban 
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselı Kovács Attila Tamás 
elnökhelyettes jogosult. 
A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 
történhet.  
Nem szükséges elızetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, 
amely  

aa.) értéke a százezer forintot nem éri el, 
ab.) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy 
ac.) az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minısül.  

Az aa.)-ac.) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 
(érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. 
Az elızetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylı kifizetések rendjét külön 
Szabályzat rögzíti.  
A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetıje gondoskodik, a megkötött 
szerzıdések a Hivatal Gazdálkodási Irodája által vezetett nyilvántartásban rögzítésre 
kerülnek, amelyrıl a gazdálkodási iroda könyvelıje gondoskodik.  
 

b) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére történı 
kötelezettségvállalás esetén annak pénzügyi ellenjegyzésére Szőcsné Horváth Margit a 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának vezetıje, vagy Dévaványa Város 
Jegyzıje által a pénzügyi ellenjegyzésre írásban feljogosított, a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselıi állományába tartozó Tóth Mihályné fıkönyvelı jogosult, 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzınek a pénzügyi 
ellenjegyzést megelızıen meg kell gyızıdnie arról, hogy  

ba.) a szükséges szabad elıirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a  
megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,  

bb.) a kifizetés idıpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 
bc.) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  

 
Amennyiben a kötelezettség vállalás nem felel meg az elızı bekezdésben elıírtaknak, 
a pénzügyi ellenjegyzınek errıl írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót.  
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumán és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történı utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  
 

c) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére történt 
kötelezettségvállalások teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által 
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írásban meghatalmazott személy Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
jogosult, 
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történı utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  
Nem kell teljesítési igazolást végezni a más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, 
jogerıs vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, 
vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, 
továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelezı elıíráson 
alapuló fizetési kötelezettség alapján.  
 

d) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére történt 
kötelezettségvállalások érvényesítésére Dévaványa Város Jegyzıje által az 
érvényesítésre írásban feljogosított, a Hivatal köztisztviselıi állományába tartozó Tóth 
Mihályné fıkönyvelı, vagy Kiss Ferencné könyvelı jogosult. 
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 
megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítı aláírását.  
Az érvényesítınek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek 
vonatkozásában ellenıriznie kell az összegszerőséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 
megelızı ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet 
elıírásait, továbbá a belsı szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.  
 

e) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére történt 
kötelezettségvállalások utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Nagy 
József Attila, vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati 
képviselı Kovács Attila Tamás elnökhelyettes jogosult. 
A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 
történhet.  
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 
rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.  
Nem kell utalványozni az Ávr. 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 59. § (5) 
bekezdésében nevesített esetekben.  
 

II.3.6. Összeférhetetlenségi követelmények 
A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyzı 
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítı 
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi 
ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem 
végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A Hivatal gazdálkodási irodavezetıje a 
kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 
utalványozásra jogosult személyekrıl és aláírás mintájukról naprakész nyilvántartást vezet.  
 
II.3.7. A Nemzetiségi Önkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése alapján - 
gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Nemzetiségi 
Önkormányzat forrásai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláján bonyolítja. 
 
II.3.8. Az Önkormányzat által adott támogatás folyósítása - amennyiben ilyet Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete éves költségvetésében elkülönít - az állami 
támogatás kivételével az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzeszköz 



 21 

átadási megállapodásban foglaltak szerint történik. Amennyiben a Nemzetiségi 
Önkormányzat az Önkormányzat által - az állami támogatáson felül - folyósított támogatást 
külsı szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, 
stb.) nyújtott pénzeszköz átadás céljára használja fel, a Nemzetiségi Önkormányzat köteles a 
közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
elıírásai szerint eljárni. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról 
szóló elszámolás elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási irodáját írásban köteles 
tájékoztatni. 
 
II.3.9. A Nemzetiségi Önkormányzati választások évében a Nemzetiségi Önkormányzatok 
rendelkezésére álló önkormányzati forrásból biztosított elıirányzatok felhasználására, az 
elıirányzatok terhére kötelezettségek vállalására naptári éven belül a Nemzetiségi 
Önkormányzati választások idıpontjához igazítottan, idıarányos ütemezés szerint kerülhet 
sor. 
 
II.3.10. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 
elkülönítetten vezeti, az adatszolgáltatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli 
szabályokkal és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezıségéért a Hivatal és a Nemzetiségi 
Önkormányzat együttesen felel. 
 
II.3.11. A Hivatal által jelen megállapodásban foglalt feladatok jogszerő ellátása érdekében a 
Nemzetiségi Önkormányzat a reá irányadó, a gazdálkodással összefüggı szabályokat, 
szabályzatokat magára nézve kötelezınek ismeri el. 
 
II.3.12. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belsı 
kontrollrendszer keretében kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a 
kockázatkezelési rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A Nemzetiségi 
Önkormányzatra vonatkozó belsı kontrollrendszer kialakításáért a jegyzı felelıs.  
 
A belsı kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belsı 
kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
elıírásait, továbbá az államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani 
útmutatókban leírtakat.  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat belsı ellenırzését társulás formájában a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás Belsı Ellenıre végzi. Belsı ellenırzésre a kockázatelemzéssel 
alátámasztott éves belsı ellenırzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belsı 
ellenırzés lefolytatásának rendjét a belsı ellenırzési vezetı által jóváhagyott belsı ellenırzési 
kézikönyv tartalmazza.  
 
III. Kapcsolattartás 
 
III.1. Együttmőködés 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületi 
ülésén tanácskozási joggal vehet részt az ülések idıpontjáról, tervezett napirendjérıl meghívót 
és elıterjesztéseket kell kapnia.  
A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintı ügy 
napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. 
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A helyi önkormányzat Képviselı-testülete munkatervének összeállítása során a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak javaslattételi lehetıséget biztosít, szükség szerint a javaslatok 
tárgyalásának elıkészítésébe bevonja.  
 
 
III.2. Véleményezés 
A Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési jogkörrel vehet részt a helyi önkormányzat 
döntés elıkészítésében, különösen a nemzetiségi oktatást, a kulturális és közösségi élet 
minıségét, esélyegyenlıséget befolyásoló, döntések kezdeményezése tekintetében.  
Véleményezheti az önkormányzati fenntartású intézmény beszámolóját, azzal kapcsolatban 
javaslattétellel élhet.  
A Nemzetiségi Önkormányzat véleményezheti a helyi önkormányzat által társulásban 
fenntartott intézmény vezetıi állására benyújtott pályázatokat. A pályázat elbírálásához 
javaslattétellel élhet.   
 
 
IV. Vegyes rendelkezések 
 
IV.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolójához a Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodájának fıkönyvelıje szükség esetén információt szolgáltat a Nemzetiségi 
Önkormányzat részére. 
 
IV.2. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülı egyéb 
feladatmegvalósítások során a vonatkozó jogszabályi elıírások figyelembevételével járnak el, 
kölcsönösen segítve egymás munkáját. 
 
IV.3. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttmőködési megállapodást évente január 
31.-éig felülvizsgálják, és szükség esetén azt módosítják. 
 
Jelen megállapodás - amely 9 oldalon 8 eredeti példányban magyar nyelven készült - Felek 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. 
 
Az együttmőködési megállapodást Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
10/2013.(I.31.) Kt. határozatával, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 
4/2013.(I.24.) DRNÖ határozatával jóváhagyta.  
 
 
Dévaványa, 2013. …………………. 
Dévaványa Város Önkormányzata 
képviseli 
 
 
Pap Tibor polgármester 
 
Dévaványa, 2013. …………………. 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseli 
 
 
Nagy József Attila elnök 
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3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely keretében 
meg kell határozni az óvodai beíratás idıpontját a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az óvodai nevelés, amely a gyermek 
neveléséhez elengedhetetlenül szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelı intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétıl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetı. 
Az óvodai beíratásról a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 
bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történı jelentkezés módjáról, a 
nagyobb létszámú gyermekek egy idıszakon belüli óvodai felvételének idıpontjáról, az óvoda 
heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82. § (4) bekezdése értelmében a házirend egy 
példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történı beiratkozáskor a szülınek, a tanulónak 
át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülıt, a tanulót tájékoztatni kell. 
A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési 
Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegységébe a 2013/2014. nevelési évre történı óvodai 
jelentkezés módjára és az óvodai felvétel idıpontjára az alábbi javaslatot teszi az irodavezetı: 

1. A 2013. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltı/betöltött dévaványai gyermeket a 
2013/2014. óvodai nevelési évre a szülı/törvényes képviselı személyesen 

2013. március 11-én (hétfı)  800-1600 óráig valamint 
2013. március 12-én (kedd)  800-1600 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai telephelyen. 
2. A 2013. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltı/betöltött ecsegfalvi gyermeket a 

2013/2014. óvodai nevelési évre a szülı/törvényes képviselı személyesen 
2013. március 12-én (kedd)  800-1600 óráig  

írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti tagóvoda épületben. 
3. Az intézmény a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendıit a 

határidı elıtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. 
4. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétıl számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthetı. 

Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani a napirend kapcsán. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- és Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban szereplı 
idıpontokkal, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester már elmondta, hogy Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere az 
ülésen nem tud jelen lenne. E-mailt küldött, amelyben leírta, hogy egyetért az óvodai beíratás 
idıpontjával.  
Ecsegfalva polgármestere által írt levél a  jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános 
Mővelıdési Központ Óvoda Bölcsıde Intézményegységébe a 2013/2014. nevelési évre 
történı óvodai jelentkezés módjával és az óvodai felvétel idıpontjával a határozati javaslatban 
leírtak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 11/2013.(I.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ Óvoda és 
Bölcsıde Intézményegységébe a 2013/2014. nevelési évre történı óvodai jelentkezés módját 
és az óvodai felvétel idıpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. A 2013. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltı/betöltött dévaványai gyermeket a 
2013/2014. óvodai nevelési évre a szülı/törvényes képviselı személyesen, 

2013. március 11-én (hétfı)  800-1600 óráig valamint 
2013. március 12-én (kedd)   800-1600 óráig 

írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai telephelyen. 
 

2. A 2013. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltı/betöltött ecsegfalvi gyermeket a 
2013/2014. óvodai nevelési évre a szülı/törvényes képviselı személyesen, 

2013. március 12-én (kedd)   800-1600 óráig 
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti tagóvoda épületében. 

 
Az Általános Mővelıdési Központ a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb 
közlendıit a határidı elıtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos 
módon. 
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 

Disóné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezetı 
Határidı:  értelem szerint 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amelynek 
keretében döntést kell hozni az óvoda nyári zárvatartásáról.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények 
mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a 
szülık - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység 
zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésıbb 
február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 
megelızıen a szülıket tájékoztatni kell.” 
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Az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegység vezetıjével 
egyeztetett az irodavezetı az óvoda 2013. évi nyári zárva tartására vonatkozó tervérıl.  
Az elızı évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy zömmel augusztus hónapra minimálisra 
csökken az óvodába járó gyermekek létszáma, mivel a nagyarányú szabadságolás, nyári 
pihenés erre az idıszakra esik, ezért 2013. augusztus 12. - 2013. augusztus 24-ig, vagyis 10 
munkanapra tervezik az óvoda zárva tartását Dévaványán.  
A tervezet alapján a teljes nyári idıszakban az óvodai ellátást igénylı gyermekek elhelyezése 
az ügyeletet ellátó óvodákban biztosított. 
Az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegység ecsegfalvi 
Tagintézményének nyári zárva tartásával kapcsolatosan telefonon egyeztetett Kovács Mária 
Ecsegfalva község polgármesterével, amely alapján 2013. augusztus 1. – 2013. augusztus 24-
ig, 17 munkanapra tervezi az ecsegfalvi tagóvoda nyári zárva tartását. 
Az irodavezetı röviden ennyiben kívánta ismertetni az elıterjesztésben foglaltakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért az elmondottak alapján az óvoda zárva 
tartásának idıpontjával, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere az óvoda 
nyári zárva tartásának idıpontjával egyetért.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegységében a 
nyári zárva tartás idıpontjával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 12/2013.(I.31.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési Központ 
Óvoda és Bölcsıde Intézményegységében a nyári zárva tartás idıpontját az alábbiak szerint 
határozza meg: 

1. az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegysége dévaványai 
óvodai telephelyei nyári zárva tartásának idıpontja: 2013. augusztus 12. - 2012. 
augusztus 24-ig tart. 

2. az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegysége Ecsegfalvi 
Óvoda tagintézménye nyári zárva tartásának idıpontja: 2013. augusztus 1. - 2012. 
augusztus 24-ig tart. 

 
A Képviselı-testület megbízza az intézmény vezetıjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának 
idıpontjáról legkésıbb február 15-ig tájékoztassa a szülıket. 
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 

Disóné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezetı 
Határidı:  2013. február 15. 
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5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amelynek 
keretében döntést kell hozni a testületnek a bölcsıde nyári nyitvatartási rendjérıl.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése értelmében a 
bölcsıde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsıdei szünet 
idejére a szülı kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának 
megszervezésérıl. 
Az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegység vezetıjével a 
bölcsıde nyári nyitvatartási rendjérıl egyeztetve elmondható, hogy az elızı évekhez 
hasonlóan a tanítási év nyári szünetére minimálisra csökken a bölcsıdébe járó gyermekek 
létszáma.   
A bölcsıde nyári nyitva tartására a következı javaslatot teszi: 2013. június 3. - 2013. 
augusztus 9-ig terjedı idıszakban, munkanapokon 600 – 1730-ig. 
Az irodavezetı köszöni a figyelmet, a napirend kapcsán ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andreának az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért az elmondottak alapján a bölcsıde nyári 
nyitvatartási rendjével.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere a 
bölcsıde nyári nyitva tartásával egyetért.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bölcsıde nyári nyitvatartási rendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze.   
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
13/2013.(I.31.) Kt.hat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési 
Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegységében a bölcsıde nyári nyitvatartási 
rendjét 2013. június 3. - 2013. augusztus 9-ig terjedı idıszakban, munkanapokon 600 
– 1730-ig határozza meg. 
 
A Képviselı-testület megbízza az intézmény vezetıjét, hogy a bölcsıde nyári nyitva 
tartásának idıpontjáról tájékoztassa a szülıket. 
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 

Disóné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezetı 
Határidı:  2013. február 15. 
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6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester elmondja, hogy az elsı bejelentés a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az elıterjesztést készítı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2012. december 4-én megtartott ülésén Kiss Károly a bizottság elnöke javaslatként 
vetette fel, hogy a Szociális Földprogram keretében a jövedelmi jogosultsági értékhatárt 
emeljék meg, mert meglátása szerint ezért nem alkalmazható az önkormányzati rendelet ezen 
szabályozása. Így a jelenleg hatályos jogosultsági feltételt miszerint a családban az egy fıre 
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-
át, a módosítást követıen 220 %-ra javasolja emelni. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya 
részérıl dr. Szucsigán Ádám törvényességi referens a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
2012. október 16-ai ülésének kettı elutasító határozatánál észrevételezte, hogy jelenlegi 
szabályozásban nem szereplı korlátozó feltétel került meghatározásra. Az elutasítás indoka 
szerint a család olyan alacsony jövedelembıl él, hogy kölcsönnel jövedelmüket nem lehet 
megterhelni. Az elmondottak miatt javasolja a jelen rendelet 6. §-ának következı bekezdéssel 
történı kiegészítését: 
„(7) Szociális kölcsön nem nyújtható annak a kérelmezınek, aki a törlesztı részlet 
megfizetésére létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes. Létfenntartása veszélybe kerül 
amennyiben a törlesztı részlet megfizetése után a kérelmezı családjában az egy fıre jutó 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80 %-át.” 
Az irodavezetı a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét az elıterjesztéshez csatolta, amelyet az 
elmondottakra figyelemmel készített el. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elmondottakat.  
A polgármester a törvényességi referens észrevételét jogosnak tartja. 
A polgármester a jövedelmi jogosultsági értékhatár 70 %-al történı megemelését 
kockázatosnak tartja. Ez azt jelenti, hogy mindenki jogosult. Kérdés, hogy ehhez honnan lesz 
pénz, hiszen nincs Szociális Földprogramhoz pályázati pénz. Nem tudnak forrást biztosítani 
sem csirkékre, sem pedig vetımagra.  
Tudomása szerint nem volt olyan, aki az igénylık közül azért esett ki, mivel magas volt a 
jövedelme.  
Elmondja, hogy ez is önként vállalt feladat, amelyre nem lehet állami pénzt használni.  
Megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a rendelettervezetet véleményezte. A bizottság elnöke elmondja, hogy az 
elmúlt évben egy lakos sem vett igénybe a növénytermesztésre biztosított 400-500 m2 
nagyságú földterületekbıl. Véleménye szerint külön kell választani a növénytermesztésre 
biztosított földterületet, az állattartás keretében biztosított naposcsibéktıl. Bízik abban, hogy 
ez esetben több család fog megfelelni a feltételeknek és lesz igénylı a területekre. Megjegyzi, 
hogy más településeken van ilyen jellegő igény. 
Pap Tibor polgármester – a földterület esetében egyetért a módosítással, de a naposcsibék 
biztosítására vonatkozó részt javasolja hatályon kívül helyezni.  
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Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – az elhangzottak alapján javasolja, hogy a rendeletbıl 
kerüljön törlésre a naposcsibék biztosítására vonatkozó rész. Már elhangzott, hogy a csibék 
biztosítására nem nyertek pályázati forrást az idei évre vonatkozóan. Az idei évben 
megmaradna a földterület mővelésének a lehetısége. Amennyiben kiírják a Szociális 
Földprogramra vonatkozó pályázatot és eredményesen tudnak pályázni abban az esetben 
visszakerülhet az állattartásra vonatkozó rész. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – javasolja, hogy most 
ne alkossa meg a rendeletet a képviselı-testület. A keddi napon a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésezni fog és újból napirendre tőzik a témát. A következı testületi ülésen térjenek 
rá vissza.  
Pap Tibor polgármester – még egyszer elmondja, hogy önként vállalt feladatról van szó, 
ehhez forrást kell biztosítani.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy a naposcsibék biztosítására vonatkozó részt helyezzék hatályon 
kívül.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – elmondja, hogy az elmúlt évben a Szociális Földprogram keretében 
három elemre lehetett pályázatot benyújtani. Dévaványa Város Önkormányzata amióta a 
Szociális Földprogram elindult, mindig nyújtott be pályázatot. Az elmúlt évben olyan 
kritériumok voltak, amelynek Dévaványa nem felelt meg, így kikerült ebbıl a pályázati 
lehetıségbıl. Elmondja, hogy van egy pályázati kötelezettség, mely szerint a programot két 
évig mőködtetni kell. Említést tesz a Kántor-tanyánál végzett villamos energia kiépítésérıl. 
Nemes kezdeményezésnek tartja a földterület biztosítását, de jelzés értékő lehet az, hogy az 
elmúlt évben nem volt jelentkezı. A bizottságnak mérlegelni kell, ha sikerül a naposcsibe 
programot tovább vinni, hogy melyik a fontosabb a csibe, vagy a földterület biztosítása. 
Véleménye szerint célravezetıbb lenne kb. 300 ember részére biztosítani naposcsibét, mint 
néhány család részére földet. Elmondja, hogy az elmúlt évben 1,8 millió forintot költöttek 
naposcsibére és takarmányra, amelybıl 1,69 millió forintot pályázati forrásból biztosítottak. 
Elmondja még, hogy a földterületek különbözı támogatási programokban vannak, a 
belterületen lévı földek pedig a közfoglalkoztatási programban vannak hasznosítva. Nincs 
olyan önkormányzati tulajdonú terület, amit rászorulóknak tudnának biztosítani. Megjegyzi, 
hogy „Mőveld a kerted” programban 10 család bevonásával részt tudnak venni. Röviden szól 
a programról.  
Javasolja, hogy a bizottság soron következı ülésén tárgyalja meg a témát és azt követıen 
tegyen javaslatot ez ügyben a testület felé. 
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Elmondja, hogy február hónapban sor fog kerülni rendkívüli ülés megtartására, így javasolja, 
hogy ez ügyben akkor hozza meg döntését a testület. Elmondja még egyszer, hogy erre a célra 
állami pénzt nem lehet felhasználni, a forrást meg kell rá teremteni.   
A polgármester ezen bejelentés tárgyalását lezárja.  
 
 
A polgármester elmondja, hogy a következı bejelentést Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 
terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót. 
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – röviden összefoglalja a Gyomaközszolg Kft. 
ügyvezetıjének a kérését.  
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Elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft. pénzügyi mőködési jellegő problémákkal kereste meg 
az önkormányzatot. 
Elmondja, hogy a társaság a gazdálkodásához szükséges elégséges tıkeforrással nem 
rendelkezik, álláspontjuk szerint a januári változást követıen pedig nem tudják majd 
finanszírozni saját mőködésüket.  
A hulladékokról szóló 2013. január 1-jén hatályba lépett 2012. évi CLXXXV. törvény 
rendelkezései, a társaság részérıl tervezett 18 %-os díjemelés részleges (5+4,2  %) 
teljesedése, a szolgáltató tevékenységében a következı nem tervezett költségeket és 
kiadásokat fognak okozni: 

- A tonnánkénti 3.000,- Ft hulladéklerakási járulék, amely kilónként három forint 
többletterhet jelent majd a dévaványai eredető hulladékok lerakása esetén = 
4.800.000,- Ft + 27 % ÁFA). 

- A települési lakosságszám figyelembevételével 100,- Ft/lakos felügyeleti díj a Magyar 
Energiahivatal részére = 810.000,- Ft. 

- A Gyomaendrıdi Hulladéklerakó díjemelése 3.540.000,- Ft. 
Az elmondottak figyelembevételével a nem tervezett várható összes kiadásuk – amely 
közvetlenül a dévaványai közszolgáltatást terheli – meghaladja a 9 millió Ft-ot.  
Az elızı évben az önkormányzat fizetett a szolgáltatásért, a fizetési teljesítés havonta történt 
és gyakorlatilag így a hónap elején hozzájutott a szolgáltató a szolgáltatás ellenértékéhez. A 
januári átállást követıen, így leghamarabb március 1. után lenne lehetısége a számlázásra, az 
ebbıl származó bevétellel viszont csak március végén számolhatna. 
Erre való tekintettel fordult az önkormányzathoz, mint a cég tulajdonosához, hogy támogatást 
kérjen 3.900.000,- Ft összeg erejéig, amit az év végéig tervezne visszafizetni. 
Az ügyintézı elmondja, hogy a közszolgáltatásról szóló rendeletet érintıen kéri a 
megállapított „kéthavi” számlázási szabály módosítását, amelyet decemberben állapított meg 
a Képviselı-testület. Ezt követıen történjen havonta az elszámolás, - a közületi 
igénybevevıkkel szemben eddig is így volt. 
Az ügyvezetı kérése, hogy az önkormányzat a hulladéklerakási járulékot, - amely kilónként 
három forint többletterhet jelent - térítse meg a Kft-nek.  
Elmondja, hogy a számlázási mód ez évtıl megváltozott, ami kb. 80.000,- Ft/hó többlet 
kiadás eredményez. Kérése az ügyvezetınek, hogy ezen adminisztrációval kapcsolatos 
költséget az önkormányzat fizesse meg részükre. A kérelmet megvizsgálták. Meglátásuk, 
hogy az átállás valóban jelent többlet terhet a Kft. számára. 
Már említette, hogy az átállást követıen leghamarabb március 1. után lesz lehetısége a 
számlázásra a Kft-nek, az ebbıl származó bevétellel március végén számolhat. Annak 
érdekében, hogy a mőködésük ne legyen veszélyeztetve a 3.900.000,- Ft összegő 
kamatmentes visszatérítendı támogatás megítélését javasolják, melynek visszafizetési 
határidejét március 31-i idıpontban javasolják meghatározni.  
Az ügyintézı a rendelet módosításának akadályát nem látja, mely szerint a számlázás havonta 
történne. A rendelettervezetet az elıterjesztéshez mellékelte az ügyintézı.  
Elmondja még, hogy a Képviselı-testület 2012. december 15-tıl 5 %-os közszolgáltatási 
díjemelést szavazott meg, 2013. január 1-tıl a Közszolgáltató bejelentése alapján további 4,2 
%-os díjemelés történt. 
A közszolgáltatás folyamatos fenntarthatósága a település közösségi érdeke, így mint 
tulajdonosnak ebben támogatni kell a társaságot. A közeljövıben viszont javasolt a 
tulajdonosoknak a társaság üzletpolitikáját felülvizsgálni, annál is inkább mivel át kell 
alakulnia nonprofit társasággá.     
Az ügyintézı röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévık számára.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máté ügyintézınek az elmondottakat.  
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Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság ülésén 
elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalta az elıterjesztést. A 
téma tárgyalása kapcsán, az ülésen vita alakult ki. Elmondja, hogy nem rég történt szolgáltató 
váltás. Az elmúlt évben az önkormányzat a szolgáltatási díjat fizette, amin az idei évtıl 
kezdıdıen változtatni kellett a törvény erejénél fogva.  
A Gyomaközszolg Kft. több pontban fordul kéréssel a testület felé.  
A bizottság a havi rendszerességgel történı számlázásnak akadályát nem látja. 
A 3,- Ft/kg hulladéklerakási járulék megfizetését a Kft. számára a bizottság nem támogatja. 
A bizottság javasolja a 3.900.000,- Ft kamatmentes visszatérítendı támogatás megítélését, 
amelynek visszafizetési határideje 2013. március 31. lenne.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági javaslatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén foglalkozott a témával.  
Elmondja, hogy a bizottság a 3.900.000,- Ft kamatmentes visszatérítendı támogatás 
megítélését javasolja 2013. március 31-ei visszafizetési határidıvel.  
A bizottság nem javasolja a 3,- Ft/kg hulladéklerakási járulék megfizetését, valamint az 
adminisztrációs munkával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését sem javasolja.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – a bizottság elnöke említette, hogy e témában vita alakult ki az ülésen.  
Meglátása szerint a Gyomaközszolg Kft.-vel kötött szerzıdés, illetve kapcsolat egyre 
nehezebb, mivel a cég az általa vállalt feladatokat, vagy nem veszi elég komolyan, vagy nem 
is áll szándékában ezeket teljesíteni. A szolgáltatással kapcsolatban is felmerülnek problémák.  
A cég bevételi forrásához és annak fennmaradásához Dévaványa város nagyban hozzájárult.  
Véleménye szerint a társaság üzletpolitikája sem megfelelı, valamint készíteni kellene egy 
üzleti tervet, amelybıl látni lehetne a jövıre vonatkozó terveket.      
A képviselı elmondja, hogy a lakosság a napokban kapta meg a Gyomaközszolg Kft. által 
kiküldött értesítıket, amelyek félreérthetıek. Jelezni kell a lakosság felé, hogy a 
közszolgáltatási díj megfizetésében Dévaványa Város Önkormányzata jogosan járt el a 
Hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelelıen, amikor a szolgáltatás díjának 
megfizetését a lakosságra ruházta át. Másik probléma a díjbeszedés módjánál merülhet fel, 
ugyanis a szolgáltató az OTP fiókban átutalással, net-bankon keresztül, illetve a Dévaványa, 
Hajós u. 22. szám alatti épületnél tervezte a díjbefizetést. Ezek mellett javasolja a már bevált 
postai úton történı sárgacsekkes befizetést. 
A vonalkóddal kapcsolatban is félreértés van. A lakos a vonalkódot az egyedi azonosítás 
céljából kapja, nem arra vonatkozik, hogy a lakos annyi díjat fizet, ahányszor kiteszi a kukát.  
Bízik abban, hogy a befizetés módján sikerül változtatást elérni.  
A képviselı a bizottsági elnökök által ismertetett véleményekkel ért egyet.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imre képviselınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – egyetért Földi Imre képviselı által elmondottakkal.  
Tudomása szerint a Gyomaközszolg Kft. által küldött levél a lakosság körében felháborodást 
okozott. 
A kamatmentes visszatérítendı támogatás megítélésével nem ért egyet, hiszen más 
közszolgáltatók is fordulhatnának ilyen jellegő kéréssel a testület felé.  
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Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a Gyomaközszolg Kft. cégnél 
résztulajdonos 25 %-ban a jó üzlet reményében, így most egy kényszerpályára kerültek. Ha a 
testület nem ítéli meg a támogatást elképzelhetı, hogy a Kft. csıdbe megy.  
Az ügyvezetı legutóbbi ülésen elmondta, a céget alkalmasnak tartja a feladat ellátására. 
Rövid idın belül újabb anyagi igényekkel is fordulhat a testület elé.  
Elmondja, hogy a lakosok körében nagy felháborodást okozott a Kft. által küldött levél. 
Röviden említést tesz a vonalkódos rendszer bevezetésérıl, valamint arról, hogy az milyen 
célt fog szolgálni.  
A lakosok csak az elszállított hulladék után szeretnének fizetni. Nem értenek egyet azzal, ha 
nem teszik ki a kukát, akkor miért kell fizetniük. Meglátása, hogy alapdíj fizetés lenne 
célszerő, valamint ehhez kapcsolódna az elszállított mennyiség utáni díj (kukát ürítésének 
száma). 
Befizetéssel kapcsolatban szintén a havonta, postai úton történı csekkes befizetés lehetıségét 
támogatja. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére, hogy reagáljon az 
elhangzottakra.  
Balogh Csilla jegyzı – már több alkalommal felvetıdött, hogy miért fizetnek akkor is, ha a 
kukát nem teszik ki. Erre a választ is elmondták már nagyon sokszor. A törvény erejénél 
fogva ez egy kötelezıen igénybe veendı közszolgáltatás. Ez nem annak a függvénye, hogy 
valaki nem akarja igénybe venni, benne van a nevében, hogy kötelezı közszolgáltatás. Ebben 
a témában a törvényalkotóval lehetne vitatkozni, aki a kötelezı közszolgáltatás körébe sorolta 
a hulladékszállítást.  
Fontosnak tartja elmondani, hogy a hulladéklerakásért fizetni kell a kilónkénti három forintot, 
amit szintén a jogalkotó tett kötelezıvé. Errıl vitatkozni felesleges, ez olyan mintha a 27 %-
os áfáról vitatkoznának.  
Kanó József képviselı – a jegyzı által elmondottakat megértette. A lakosok errıl mit 
gondolnak, az a fizetési hajlandóságon fog megmutatkozni.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy 2013. január 1-tıl a meg nem fizetett közszolgáltatási 
díjat nem a helyi önkormányzat helyi adóhatóságának adják át, hanem az állami 
adóhatósághoz. Ezen tartozásokat a NAV fogja behajtani. A jegyzı elmondja, hogy a Tappe 
Kft. által átadott díjhátralékok 5 évig, az elévülési idı beálltáig az önkormányzatnál 
maradnak, amelyet próbálnak behajtani. A Gyomaközszolg Kft. felé keletkezı közszolgálati 
díj hátralékok az önkormányzatnál már nem jelennek meg, a Kft. az állami adóhatóság felé 
fogja átadni. A lakosok felé az állami adóhatóság fog fellépni a behajtás végett. Az 
elmondottak jogszabály módosításból következnek, nem pedig a képviselı-testület döntése.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek a tájékoztatást.  
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – az elhangzottakkal egyetért.  
Röviden szól a Dévaványán alkalmazott szelektív hulladékgyőjtésrıl. Véleménye szerint a 
településen kétheti rendszerességgel elegendı lenne a hulladék elszállítása, valamint a 80 
literes kuka is. Ez esetben a költségek kisebbek lennének. Tudomása szerint Körösladányban 
kétheti rendszerességgel szállítják el a hulladékot. 
Elmondja, hogy az illetékes szakminisztertıl állásfoglalást kért a tegnapi napon a kétheti 
rendszerességgel történı hulladékszállítás ügyében, valamint a 80 literes edényzettel 
kapcsolatban. Mivel a településen már említette, hogy szelektív hulladékgyőjtés folyik, így 
még a 80 literes kuka sem telik meg két hét alatt. Elmondja, hogy korábban a Tappe Kft. 
kéthetente szállította a kommunális hulladékot, amit lakossági panasz miatt vissza kellett 
állítani hetente történı szállításra.  
Véleménye szerint felesleges a hulladékszállító gépjármőnek végig menni az utcákban, hiszen 
alig van kitéve kuka, azok is félig vannak.  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a jogalkotók megalkották a 2012. évi CLXXV-
ös törvényt a Hulladékról, amire 49 vonatkozó kormányrendeletet hoztak, amely a szakma 
részérıl problémát okoz.  
Elmondja, hogy egészségügyi rendelet szabályozza a heti ürítés kötelezı igénybevételét 
közegészségügyi szempontból falusias környezetben, lakótelepi környezetben pedig heti 
kétszeri alkalomra teszi ezt a kötelezést. A lakosok részérıl el szokott hangzani, hogy a 
hulladékot eltüzelik. Elmondja, azt is kormányrendelet szabályozza, hogy csak kereskedelmi 
forgalomban kapható tüzelıanyagokat lehet eltüzelni. Röviden szól a kéménybıl kiáramló 
füst milyen kémiai reakciókat eredményez, valamint egészségkárosító hatásukról.  
Elmondja, hogy az önkormányzatoknak, közöttük a dévaványai önkormányzatnak is 
jogkövetı magatartást kell követni. Dévaványa is kér állásfoglalást a kétheti rendszerességgel 
történı hulladékszállítással kapcsolatban, amit nem tettek lehetıvé. Az új törvény komoly 
szankciókat ír elı, amelyekrıl rövid említést tesz. 
Röviden szól a szelektív hulladékgyőjtésrıl.  
Elhangzott javaslatként, hogy a közszolgáltató a támogatást március 31-ig fizesse vissza az 
önkormányzat számára, amely idıt rövidnek tartja. Az alpolgármester javaslata, hogy a 
visszafizetési határidı június 30. legyen.  
A hulladéklerakási járulékról tesz említést. A hulladék törvényben foglaltak szerint abban az 
esetben, ha a közszolgáltató a valós költségeit be tudja tételesen bizonyítani és a valós 
költsége nem fedezi a bekerülési költséget a köztes összeget az önkormányzatnak kötelessége 
megfizetni a közszolgáltató felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az alpolgármesternek az elmondottakat.  
Nem hangzott el, hogy a szolgáltatási díjat az idei évtıl az önkormányzat nem fizetheti ki a 
lakosok helyett. A kommunális adó mértékét, ezért 12.000,- Ft-ról 7.000,- Ft-ra csökkentették. 
Fontos a Kft. számára, hogy megkaphassák a 3,9 millió forint visszatérítendı kamatmentes 
támogatást a zavartalan mőködésükhöz. Az árbevételekbıl tervezik visszafizetni a támogatást. 
A támogatás visszafizetésének határidejét minimum április 31-ig kérnék meghatározni. A 
kimunkálás biztos érkezni fog a szolgáltató részérıl, hogy mit vár el az önkormányzattól. 
Szó volt a Kft. üzletpolitikájáról is. A polgármester megjegyzi, hogy három cég egy 
telephelyen, egy vezetés alatt mőködik. Oda-vissza számlázás történik, amelynek folyamatát 
követni lenne szükséges. Az elmondottak miatt delegálták a Felügyelı Bizottságba Kiss 
Károly képviselıt. A Kft-tıl kérjenek egy elemzést, - mint tulajdonos tagtelepülés - mely 
szerint legyen bemutatva a településenkénti közvetlen költség, az mibıl tevıdik össze és azt 
követıen a közvetett költségeket. A hulladékgazdálkodási törvény szerint a díj megállapítása 
2013. évben volt utoljára az önkormányzatok feladata, azt követıen az illetékes szerv fogja 
meghatározni. Tehát ezen szolgáltatási díj is központilag lesz megállapítva, a vízdíjhoz 
hasonlóan.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – nem ért egyet a támogatás megítélésével. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy ezt az összeget a Kft. vissza fogja fizetni. Az elmúlt 
évben a képviselı-testület civilszervezet részére biztosított kamatmentes támogatást, amely 
visszafizetésre került. Ez is olyan eset. 
Pap Tibor polgármester –  megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelısségő 
Társaság részére 3.900.000,- Ft összegő visszatérítendı  mőködési célú pénzügyi támogatást 
biztosítsanak a társaság üzemeltetéséhez, a támogatás folyósításának idıpontja a szerzıdés 
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megkötésétıl számított 8. nap legyen, a tartozás visszafizetése egyösszegben 2013. április 30. 
napjáig legyen esedékes kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat:  
14/2013.(I. 31.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy: 
 
I. a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság részére 

3.900.000,- Ft összegő visszatérítendı  mőködési célú pénzügyi támogatást biztosít a 
társaság üzemeltetéséhez. A támogatás folyósításának idıpontja a szerzıdés 
megkötésétıl számított 8. nap, a tartozás visszafizetése egyösszegben 2013. április 30. 
napjáig esedékes. 

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS 
visszatérítendı támogatás nyújtására 

Amely létrejött  
egyrészrıl:  Dévaványa Város Önkormányzata 

Dévaványa, Hısök tere 1.  
 Nevében eljár: Pap Tibor polgármester 
 Adószáma: 15725321-2-04 
 Számlavezetı bankja: K & H Bank Zrt. 
 Számlaszáma: 10402142-49564855-56551002  
mint támogató (továbbiakban: Támogató), 
 
másrészrıl:  Gyomaközszolg Kft.   
 Gyomaendrıd, Ipartelep u. 2. 
 Nevében eljár: Fekete József ügyvezetı-igazgató 
 Adószáma: 13794602-2-04 
 Számlavezetı bankja: OTP Bank Zrt. 
 Számlaszáma: 11773120-20015453 
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
(együttesen a Szerzıdı Felek) 

 
között, a Dévaványa Város Önkormányzata 14/2013.(I.31.) sz. határozata alapján az alábbi 
napon, a következık szerint: 
 
1. A támogatás célja: 

Kamatmentes visszatérítendı támogatás biztosítása a hulladékkezelési közszolgáltatás 
folyamatos biztosítása céljából.  

2. A kamatmentes visszatérítendı támogatás összege: 3.900.000,- Ft, azaz hárommillió-
kilencszázezer 00/100 forint. 

3. A támogatás felhasználása 
a. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét 2013. április 30.-ig 

a támogatónak visszafizeti.  
b.  Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a hivatal gazdasági 

osztálya 30 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 
8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidıt követı 30 nap eltelte után a támogató 
a támogatási szerzıdéshez csatolt felhatalmazó levél alapján – inkasszót nyújt be. 
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4. Támogató jogai és kötelezettségei 
a.) Támogató a megítélt támogatást a szerzıdés aláírását követıen 30 napon belül átutalja 

a Támogatott által megadott bankszámlaszámra.  
b.) A Támogató jogosult Támogatott által jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségek 

teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívül beszámoló 
jelentést kérve, bármikor ellenırizni. 

5. Szerzıdı felek kötelesek a szerzıdésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen 
együttmőködni, a szerzıdést akadályozó körülményekrıl, tényezıkrıl egymást 
haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közremőködni. 

6. Jelen szerzıdés 4 eredeti egymással mindenben megegyezı példányban készült és az 
elszámolásra vonatkozó 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melybıl 2 példány 
Támogatónál, 1 példány Támogatottnál kerül elhelyezésre. 

 
Dévaványa, 2013. ……………...  
 

 Támogató részérıl: Támogatott részérıl: 
 
 ………………………. ……………………………….. 
 Pap Tibor Fekete József 
 polgármester ügyvezetı 
 
A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem. 
 
Dévaványa, ……………….. 
 ……………………………… 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerzıdés aláírására, 
        
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 
Melléklet:     1 db Támogatási szerzıdés 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításával, mely szerint 
az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat havonta fizeti meg a közszolgáltatónak kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

1/2013.(II.1.) önkormányzati rendeletét 
 

A települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl 
szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 (Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Gyomaközszolg Kft. ügyvezetıje által írt 
levelében szerepel, hogy jelenleg ügyfélszolgálati tevékenységre 30.000,- Ft/ hó összeget 
érvényesítenek, ami a közvetlen lakossági szerzıdés kötések, befizetések, behajtás-, 
kintlévıség kezelés, reklamáció-, panasz kivizsgálás és a folyamatos lakossági tájékoztatások 
érdekében jelentısen megnövekszik. Kéri a képviselı-testületet, hogy ezen különbözet 
80.000,- Ft/hó  összeget negyedévi számlázásban érvényesíthessék az önkormányzat felé, 
valamint a 3,- Ft/kg lerakói járulékot is.  
Az elmondottak figyelembevételével a nem tervezett várható összes kiadásuk – amely 
közvetlenül a dévaványai közszolgáltatást terheli – meghaladja a 9 millió Ft-ot.  
A bizottságok ezen kérelmek teljesítését nem javasolják.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testült tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a Közszolgáltató adminisztratív költségeihez pénzügyi támogatást 
nem tudnak biztosítani, valamint a 3,- Ft/kg lerakói járulék megfizetésére sem tudnak forrást 
biztosítani kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

  
Határozat:  
15/2013.(I. 31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 
kérésére (5510 Gyomaendrıd, Ipartelep u. 2. sz.) az adminisztratív költségeihez 
pénzügyi támogatást nem tud biztosítani, valamint a 3,- Ft/kg lerakói járulék 
megfizetésére sem biztosít forrást. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy Gyomaközszolg Kft-t a testület 
döntésérıl értesítse.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – javaslatként hangzott el, hogy a Gyomaközszolg Kft. sárga 
csekken is tegye lehetıvé a hulladékszállítás szolgáltatási díjának kiegyenlítését a 
szolgáltatást igénybevevık részére, amellyel kapcsolatban az indokok is elhangzottak.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy kérjék meg a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt 
Felelısségő Társaságot, hogy Dévaványa lakosai részére tegye lehetıvé a hulladékszállítás 
szolgáltatási díjának készpénzátutalási megbízással (sárga csekken) történı kiegyenlítésének 
lehetıségét, annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybevevık zavartalanul eleget tudjanak 
tenni fizetési kötelezettségüknek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodással a következı határozatot hozza: 
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Határozat:  
16/2013.(I. 31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete kéri a Gyomaközszolg 
Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaságot (5510 Gyomaendrıd, 
Ipartelep u. 2. sz.), hogy Dévaványa lakosai részére tegye lehetıvé a 
hulladékszállítás szolgáltatási díjának készpénzátutalási megbízással (sárga csekken) 
történı kiegyenlítésének lehetıségét, annak érdekében, hogy a szolgáltatást 
igénybevevık zavartalanul eleget tudjanak tenni fizetési kötelezettségüknek.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy Gyomaközszolg Kft-t a testület 
döntésérıl értesítse.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a 2012. december 13-ai ülésén döntött a 
Képviselı-testület arról, hogy Dévaványa város belterületén a szennyvízcsatorna hálózattal 
még nem rendelkezı utcákban a szennyvízcsatorna hálózat építésének mőszaki ellenırzésére 
a mőszaki iroda a soron következı ülésig kérjen be árajánlatokat, illetve folytassa le a helyi 
beszerzési eljárást.  
 A testületi döntés értelmében a mőszaki ellenırzésre négy cégtıl kértek árajánlatot.  
A megadott határidıig, azaz 2013. január 24. 1000 óráig az alábbi négy ajánlattevıtıl érkezett 
árajánlat: 

1. KÖVITE- PLUSZ Kft. – 5700 Gyula, Nagyváradi u. 54. 
Ajánlati nettó ár: 1.700.000,- Ft bruttó ár: 2.159.000,- Ft 

2. TRISIUS Kft. – 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2. 
Ajánlati nettó ár: 1.550.000,- Ft bruttó ár: 1.968.500,- Ft 

3. Békés Mérnök Kft. – 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34. 
Ajánlati nettó ár: 1.480.000,- Ft bruttó ár: 1.879.600,- Ft 

4. KORINTOSZ Beruházásszervezı Kft. – 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. E/10. 
Ajánlati nettó ár: 1.650.000,- Ft bruttó ár: 2.095.500,- Ft 

Röviden ennyiben kívánta ismertetni az irodavezetı az elıterjesztésben foglaltakat.  
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 elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 
javaslata, hogy a határozati javaslatban foglaltakat a képviselı-testület fogadja el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban 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 úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban szennyvízcsatorna 
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hálózat építésének mőszaki ellenırzése” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során 
beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 

város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének mőszaki ellenırzése” elvégzésére irányuló helyi 
beszerzési eljárásra a KÖVITE PLUSZ Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi u. 54.), a 
TRISIUS Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.), a Békés Mérnök Kft. (5600 
Békéscsaba, Pásztor u. 34.) és a KORINTOSZ Beruházásszervezı Kft. (5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. E/10.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének mőszaki ellenırzése” elvégzésére irányuló helyi 
beszerzési eljárás eredményeként a Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 
34.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.879.600,- Ft bruttó áras ajánlatát 
hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének mőszaki ellenırzése” 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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat:  
17/2013.(I.31.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban szennyvízcsatorna 
hálózat építésének mőszaki ellenırzése” címő tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során 
beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének mőszaki ellenırzése” elvégzésére irányuló helyi 
beszerzési eljárásra a KÖVITE PLUSZ Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi u. 54.), a 
TRISIUS Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.), a Békés Mérnök Kft. (5600 
Békéscsaba, Pásztor u. 34.) és a KORINTOSZ Beruházásszervezı Kft. (5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. E/10.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének mőszaki ellenırzése” elvégzésére irányuló helyi 
beszerzési eljárás eredményeként a Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 
34.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.879.600,- Ft bruttó áras ajánlatát 
hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének mőszaki ellenırzése” elvégzésére irányuló helyi 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentésben foglaltakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a 2012. december 13-ai ülésén döntött a 
Képviselı-testület arról, hogy Dévaványa város belterületén a szennyvízcsatorna hálózattal 
még nem rendelkezı utcákban a szennyvízcsatorna hálózat építésének közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására a mőszaki iroda a soron következı ülésig kérjen be árajánlatokat, illetve 
folytassa le a helyi beszerzési eljárást.  
 A testületi döntés értelmében a közbeszerzési eljárás lefolytatására négy cégtıl kértünk 
árajánlatot. A megadott határidıig, azaz 2013. január 24. 1000 óráig az alábbi négy 
ajánlattevıtıl érkezett árajánlat: 

1. KÖVITE- PLUSZ Kft. – 5700 Gyula, Nagyváradi u. 54. 
Ajánlati nettó ár: 1.100.000,- Ft bruttó ár: 1.397.000,- Ft 

2. TRISIUS Kft. – 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2. 
Ajánlati nettó ár: 1.380.000,- Ft bruttó ár: 1.752.600,- Ft 

3. Békés Mérnök Kft. – 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34. 
Ajánlati nettó ár: 1.300.000,- Ft bruttó ár: 1.651.000,- Ft 

4. Dr. Szathmáry Péter ügyvéd – 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. 
Ajánlati nettó ár: 1.400.000,- Ft bruttó ár: 1.778.000,- Ft 

Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani az elıterjesztésben foglaltakkal 
kapcsolatban. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót a bizottság elnökének a javaslat ismertetésére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 
javaslata, hogy a határozati javaslatban foglaltakat a képviselı-testület fogadja el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban 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 úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban szennyvízcsatorna 
hálózat építésének közbeszerzési eljárás lebonyolítása” címő tárgyban indított helyi beszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének közbeszerzési eljárás lebonyolítása” elvégzésére 
irányuló helyi beszerzési eljárásra a KÖVITE PLUSZ Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi u. 
54.), a TRISIUS Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.), a Békés Mérnök Kft. (5600 
Békéscsaba, Pásztor u. 34.) és a Dr. Szathmáry Péter ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi 
u. 13.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott 
ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 
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2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének közbeszerzési eljárás lebonyolítása” elvégzésére 
irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként a KÖVITE PLUSZ Kft. (5700 Gyula, 
Nagyváradi u. 54.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.397.000,- Ft bruttó 
áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének közbeszerzési eljárás lebonyolítása” 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 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat:  
18/2013. (I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa város 
belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban szennyvízcsatorna 
hálózat építésének közbeszerzési eljárás lebonyolítása” címő tárgyban indított helyi beszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének közbeszerzési eljárás lebonyolítása” elvégzésére 
irányuló helyi beszerzési eljárásra a KÖVITE PLUSZ Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi 
u. 54.), a TRISIUS Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.), a Békés Mérnök Kft. 
(5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.) és a Dr. Szathmáry Péter ügyvéd (5600 Békéscsaba, 
Kinizsi u. 13.) ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban 
benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének közbeszerzési eljárás lebonyolítása” elvégzésére 
irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként a KÖVITE PLUSZ Kft. (5700 Gyula, 
Nagyváradi u. 54.) – mint legalacsonyabb összegő ajánlattevı – 1.397.000,- Ft bruttó 
áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
város belterületén szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcákban 
szennyvízcsatorna hálózat építésének közbeszerzési eljárás lebonyolítása” elvégzésére 
irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Feke László 
mőszaki irodavezetı terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót részére.  
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Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Kosztán István, az EJT Kft (5510 
Dévaványa, Eötvös J. u. 89.) ügyvezetı helyettese területvásárlási kérelemmel fordult 2011. 
évben a Képviselı-testülethez, hogy a cég fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása miatt a 
telephelyük nyugati és északi telekhatárának meghosszabbításával lemetszett területrészeket 
szeretnék vásárolni. 
A rendezési terv szerint a cég telephelye Gip-I. (gazdasági-ipari terület) jelő, míg a 
megvásárolandó terület Ev-I. (véderdı) terület besorolású övezetbe tartozik. Emiatt a 
mővelési ág változásához, illetve a két terület összevonásához rendezési terv módosítása volt 
szükséges. 
A Képviselı-testület - figyelembe véve azt, hogy az EJT Kft. az elmúlt évben több százmillió 
forintos beruházással felépített egy 3.600 m2-es korszerő üzemcsarnokot és a helyi munkaerı 
létszámát is folyamatosan növeli nem is beszélve a jelentıs iparőzési adó befizetésérıl - 
261/2011.(VI.30.) számú határozatában úgy döntött, hogy a rendezési terv és helyi építési 
szabályzat módosítását követıen független értékbecslı által meghatározott áron kijelöli 
értékesítésre a 01277/1 helyrajzi számú ingatlan EJT Kft. telephelyének északi és nyugati 
telekhatárának meghosszabbítása által lemetszett területrészét, amennyiben a kérelmezı az 
összes járulékos költségeket magára vállalja. 
Az EJT Kft. a határozatban foglaltakat elfogadta, így megkezdıdhetett a rendezési terv 
módosítása, illetve annak jogerıssé válása után a telekalakítási eljárások (mővelési ágból 
történı kivonás, telekosztások, belterületbe vonás), az ingatlanok értékbecslése.  
Az ingatlanok értékesítésre történı kiírásához az irodavezetı által felsorolt eljárások 
befejezıdtek, ezért a mőszaki iroda a képviselı-testület döntésének értelmében az 
önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete alapján 
elkészítette az ingatlanok elidegenítésére vonatkozó pályázati felhívást, valamint a részletes 
pályázati kiírást, amelyet a bizottsági ülésen megtárgyaltak. 
A bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéseket ismerteti az irodavezetı a jelenlévıkkel.  
Elmondja, hogy nem írtak javaslatot arra vonatkozóan, hogy mekkora összegért lehessen 
átvehetni a részletes pályázati kiírást. A bizottság javaslata erre vonatkozóan 500.000,- 
Ft+Áfa, azzal a kitétellel, hogy a nyertes pályázó részre ezen összeg beszámít a vételárba, a 
nem nyertes pályázó részére pedig 8 napon belül visszautalásra kerül. 
A bizottsági ülésen a pályázat benyújtásának határidejét 2013. február 20-ban javasolták 
meghatározni. A mőszaki irodavezetı benyújtási határidınek 2013. február 25-ét javasolja, 
mivel az értékhatár miatt meg kell jelentetni a hirdetményt egy megyei lapban és egy helyi 
lapban, elı van írva az is, hogy a megjelenést napjától kezdıdıen 15 napot kell biztosítani a 
benyújtásra. Ez esetben a határidı tartható.  
A pályázatok átvételére 2013. február 7-tıl lenne lehetıségük az érdeklıdıknek.  
A bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy a 2498/2 hrsz. ingatlan induló vételára 
1.200.000,- Ft+áfa, a 01277/42 hrsz. ingatlan induló vételára pedig 14.100.000,- Ft+áfa 
legyen. A két értékesíteni kívánt ingatlan induló vételára összesen 15.300.000,- Ft+áfa legyen. 
Amennyiben olyan pályázó nyeri el a két terület vásárlási jogát, akiknek ezen földterületekkel 
nincsenek határos földterületük, akkor szolgalmi joggal terhelten utat kell létesítenie.  
Jelezni kell azt is a kiírásban, hogy 2012. április 22-én kelt építési engedély alapján az egyik 
földterületre csarnok építés történt, illetve a csarnok egy része erre a területre rálóg. 
Amennyiben nem az EJT Kft. teszi a legkedvezıbb ajánlatot, akkor a nyertesnek 
telekigazítást kell végeznie, az épület alá esı földterülettel csökkenteni kell a területet.  
Az irodavezetı az elıterjesztéshez mellékelte az értékbecslést, a pályázati felhívást, valamint 
a részletes pályázati felhívást.  
Az irodavezetı ennyiben kívánta összefoglalni az elıterjesztésben leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
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Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen 
elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottsági 
ülésen elhangzott javaslatokat, módosításokat az irodavezetı elmondta, amit nem kíván 
megismételni.  A bizottság az elhangzottak alapján pályázati felhívás megjelentetésével, 
valamint a részletes pályázati kiírásban foglaltakkal egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével, valamint a részletes pályázati kiírásban 
foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.   
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 
19/2013.(I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Dévaványa, Külterület 01277/42 helyrajzi számú kivett udvar mővelési ágú, 
33.081 m2 nagyságú ingatlant, valamint a Dévaványa, belterület 2498/2 helyrajzi számú, 
kivett udvar mővelési ágú 3.413 m2 nagyságú ingatlant pályázati úton történı eladásra 
meghirdeti és egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével az alábbiak szerint: 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

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

2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanok 
értékesítése 

3. Pályázat tárgya: az Dévaványa, külterület 01277/42 hrsz-ú kivett udvar mővelési ágú, 
valamint a Dévaványa, belterület 2498/2 hrsz-ú kivett udvar mővelési ágú ingatlanok 
értékesítése 

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

 módja:  személyesen vagy postai úton 
 ideje:  2013. február 25. 1000 óra  
5. Az ajánlati kötöttség idıtartama:  

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

6. Pályázati biztosíték: 
Az ajánlatkérı pályázati biztosítékot nem kér. 

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhetı: 
Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában Feke László 
mőszaki irodavezetıtıl. 

8. Részletes pályázati kiírás átvehetı 500.000,- Ft + Áfa összegért a Dévaványa Város 
Önkormányzat által a K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú 
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számlájára történt átutalást követıen Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 13. számú irodájában 2013. február 7-tıl ügyfélfogadási idıben. 

 
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

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

2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanok 
értékesítése 

3. Pályázat tárgya: az Dévaványa, külterület 01277/42 hrsz-ú kivett udvar mővelési ágú, 
valamint a Dévaványa, belterület 2498/2 hrsz-ú kivett udvar mővelési ágú ingatlanok 
értékesítése 

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

 módja:  személyesen vagy postai úton 
 ideje:  2013. február 25. 1000 óra  
5. Az ajánlati kötöttség idıtartama:  

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

 
6. Pályázati biztosíték: 

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

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

8. Részletes pályázati kiírás átvehetı 500.000,- Ft + Áfa összegért a Dévaványa Város 
Önkormányzat által a K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú 
számlájára történt átutalást követıen Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 13. számú irodájában 2013. február 7-tıl ügyfélfogadási idıben. 

 
9. Az értékesíteni kívánt ingatlan adatai: 

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

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklet Pályáztatásra vonatkozó rendelkezései szerint 
 

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

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8. számú irodája  
2013. február 25. 1000 óra. 

b)  Az eredményhirdetés helye és idıpontja: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését követı 
nap 1000 óra. 

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

Ingatlan hrsz-a Terület nagysága 
m2 

Mővelési ága Induló vételár 

01277/42 33081 kivett udvar 14.100.000,- Ft + ÁFA 
2498/2 3413 kivett udvar 1.200.000,- Ft + ÁFA 
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d) Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek:   
A pályázatok felbontásánál az ajánlattevık vagy meghatalmazottjuk, illetve az 
ajánlatkérı nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

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

12. Alternatív ajánlattételre lehetıség: nincs 
 

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

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

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

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

adó, helyi adó, illeték, társadalombiztosítás) nincs. 
 
14. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

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

határidı után nyújtották be; 
c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak; 
d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelmően határozza meg, vagy más 

ajánlatához, valamely feltételhez köti; 
e) olyan ajánlattevı nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 

továbbá aki szerzıdésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 
 

15. Egyéb információk 
15.1. Az ajánlatot zárt borítékban/csomagban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell 

beadni, az ajánlatkérı székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra 
vonatkozó határidıig. A borítékra a következıt kell ráírni: "01277/42 és 2498/2 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítése." 

15.2. Amennyiben  a meghirdetett két ingatlan vételi jogát olyan pályázó nyeri el, aki nem 
rendelkezik a két tárgyi ingatlannal határos földterülettel és így azokkal nem lehet a 
telkeket összevonni, úgy szolgalmi jogot kell alapítania tárgyi ingatlanok megközelítése 
érdekében.  

15.3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 81/2012. (III. 29.) Kt. számú 
határozatában hozzájárult ahhoz, hogy az EJT. Kft. a 01277/42 hrsz-ú ingatlan egy 
részére ipari csarnok épületet építsen. Amennyiben a 01277/42 helyrajzi számú ingatlan 
esetében a vételi jogot elnyerı pályázó nem a fent megjelölt építtetı lesz, úgy abban az 
esetben a csarnok által elfoglalt földterülettel telekalakítás útján csökkentenie kell a 
01277/42 hrsz-ú ingatlant. Amennyiben az építtetı nyeri el a vételi jogot úgy a 
belterületbe vonást követıen a tárgyi két ingatlan a meglévı ingatlanával össze kell 
telekkönyvileg vonatnia. 

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

 társadalombiztosítás) 
 C melléklet:  aláírási címpéldány (ok) 
 D melléklet:  a közös ajánlattevık közti megállapodás (ha releváns) 
15.5. Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb összegő 

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

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

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

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

állású alkalmazottja. 
15.7. A 6. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében és 

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

15.8. A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevı köteles haladéktalanul bejelenteni, 
ha vele szemben bármely, a 15.6. és 15.7. bekezdésekben körülírt összeférhetetlenségi 
ok áll fenn. 

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

dokumentációt 500. 000,- Ft + Áfa összegért Dévaványa Város Önkormányzat által a 
K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára történt 
átutalást követıen bocsátja rendelkezésre az ajánlattevık részére. A pályázat 
nyertesének a dokumentáció vételára beszámít az ingatlan vételárába, amennyiben azt 
megvásárolja. Ha a nyertes nem él vásárlási jogával úgy elveszíti a dokumentációért 
fizetett vételárat. 

 A nem nyertes ajánlattevık részére a dokumentációért fizetett teljes vételárat a döntést 
követı egy héten belül visszautalásra kerül. 

15.12. Nem magánszemély nyertes esetén a szerzıdés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény (Nvtv.) szerinti átlátható szervezettel köthetı meg. 

 
Megbízza a polgármestert a pályáztatási eljárás lebonyolításával. 
 
 Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére a 
következı elıterjesztés ismertetésére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület 2012. 
december 6-án kelt levelében azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testület felé, hogy egy 
színvonalasabb, környezetbe illı faház építésével szeretné megoldani a sporttelepre történı 
beléptetést és a vendégek büfés kiszolgálását. A létesítést az önkormányzattal közösen 
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szeretnék megvalósítani oly módon, hogy az önkormányzat feladata lenne az engedélyek és az 
építéshez szükséges anyagok beszerzése, valamint a munkálatok irányítása, míg az egyesület 
pedig a munkaerıt biztosítaná. Ezen együttmőködési formát az egyesület szőkös anyagi 
lehetıségeivel indokolta. 
A kérelemhez mellékelt rajzi elképzelést tovább fejlesztve elkészítette az irodavezetı, az 
épület engedélyezési szintő terveit és egy anyagszükségleti kigyőjtést, amelyet az 
elıterjesztéshez mellékelt. 
A koncepció szerint a jelenlegi bejárati kiskaputól északra, a meglévı betonkerítéstıl 1 
méteres távolságra kerülne telepítésre az épület. Az érkezı vendégek egy tetıvel fedett déli 
véghomlokzati falon létesített ablakon keresztül tudnák megvásárolni a belépı jegyeket, míg a 
büfés kiszolgálás szintén egy tetıvel védett nyugati hosszoldali falon elhelyezett ablakokon 
történne. 
Jelen elképzelés szerint az épület főtés és beépített elektromos hálózat nélkül létesülne a 
költségek minimalizálása érdekében. A pénztárgéphez és esetlegesen elhelyezendı hőtı 
berendezésekhez a sportöltözı épületébıl elektromos hosszabbító alkalmazásával kerülne 
biztosításra a mőködés ideje alatt. 
A becsült anyagköltség a mellékelt táblázat szerint bruttó ~1.400.000,- Ft. 
Az elkészült tervet a Pénzügyi Bizottság ülésén bemutatták, ahol Váradi Károly a DSE elnöke 
néhány módosítási javaslatot tett. Az ülésen elhangzottak alapján az irodavezetı a mai ülésre 
készített egy módosított tervet. A módosított terv többletköltség igényét már nem tudta 
kiszámolni az idı rövidsége miatt, de elmondja, hogy az 1.400.000,- Ft-tól ez esetben az 
anyagköltség magasabb lesz, véleménye szerint megközelíti a 2.000.000,- Ft-ot. 
Szó volt a bizottsági ülésen arról is, hogy hagyományos építési anyagból, téglából készüljön 
el az épület. A konkrét javaslat ez ügyben nem született meg. A kért módosításokat a terven 
elvégezték, a továbbiakban várja a testület döntését.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévık részére.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen 
elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az elıterjesztést megtárgyalta.  
Elmondja, hogy valóban szükségesnek tartja az épület megvalósítását. Az elkészült rajzon 
tetszetıs az épület, amely a környezetbe is illik. A bizottsági ülésen javaslatként elhangzott 
az, hogy az épület megvalósítása téglából legyen, mivel ez az építıanyag idıállóbb, mint a fa 
és lényegesen olcsóbb is. Továbbá az épület késıbbi karbantartási igénye is sokkal kevesebb 
lenne, mint egy faházé. A kérés szerint az önkormányzat biztosítaná a szükséges forrást, az 
irányítást, a sportolók, valamint a szurkolók társadalmi munkában megvalósítanák az épületet.   
A bizottság egyhangúlag támogatta ülésén a beléptetı épület megvalósítását, abban nem 
hoztak javaslatot, hogy mibıl valósítsák meg fából, vagy hagyományos építési anyagból.  
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy az elıterjesztés a beléptetı- és büfé épületének a 
megépítésérıl szól. Nem taglalja a további teendıket. Ha beléptetı- és büfé épület megépül 
attól kezdve ott kereskedelmi tevékenység fog folyni. Ott az önkormányzatnak fog létesülni 
egy helyisége, egy vagyontárgya. A helyiséggazdálkodásáról szóló szabályok alapján, amit a 
képviselı-testület rendeletben megalkotott, a helyiség üzemeltetésére vonatkozóan pályázatot 
kell kiírni. A pályázatokat el kell bírálni. Hasonlóképpen kell eljárni, mint a strandfürdınél 
lévı büfé esetében. Kereskedelmi tevékenységet ott úgy lehet végezni, hogy a jogszabályokat 
be kell tartani. Rendelkezni kell a szükséges engedélyekkel. Meg kell állapítani helyiség 
bérleti díjat, amelybıl befolyó összeg vissza fog térülni az önkormányzat költségvetésébe.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni a jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a jogszabályokat be kell tartani, a helyiséget meg 
kell hirdetni üzemeltetésre, ha az épület megvalósul.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Váradi Károly részére.  
Váradi Károly a DSE elnöke – elıre is köszöni a sportolók és a szurkolók nevében a 
képviselı-testület segítıkészségét. Elmondja, hogy a mőszaki irodavezetı által készített 
módosított tervet sokkal jobbnak tartja, mint az elızıt.  
Tudomása szerint a fürdıbüfé üzemeltetésére sem igazán nagy az érdeklıdés. Véleménye 
szerint a két büfé üzemeltetését egybe is ki lehetne írni a pályázatot. Meglátása, hogy 
megoldást lehet arra találni, hogy a jogszabályoknak is megfeleljenek, valamint a 
sportegyesületet is szolgálja az épület. Elmondja még, hogy a szurkolók és a sportolók 
társadalmi munkában vállalják az épület megépítését. Így az önkormányzatnak az 
anyagköltséggel kellene számolni, munkadíj nem merülne fel.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a testületnek ki kell választani, hogy melyik 
alternatíva megfelelı. Természetesen a szükséges forrást valahonnan biztosítani kell. 
Megjegyzi, hogy a költségvetés tervezetben erre sincs fedezet biztosítva egyelıre. Most a 
testületnek arról kell döntést hozni, hogy melyik alternatíva kerüljön kiérlelésre, beárazása a 
Költségvetési egyeztetı Munkacsoport következı ülésére.  
A bizottsági ülésen is a faház megvalósítását támogatta a többség, amelynek a formájában 
volt némi vita. 
Feke László mőszaki irodavezetı – felhívja a jelenlévık figyelmét arra, amit a keddi ülésen is 
elmondott, hogy mi történik abban az esetben, ha nem lesz bérlı.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a februári testületi ülésig a szakhatóságok véleményét ki 
fogják kérni úgy, mintha ténylegesen büfének létesülne az épület. Véleménye szerint akkor 
még nem lesz késı meghozni a döntést a testületnek.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, akkor kell elkezdeni az építkezést, ha az összes forrás 
rendelkezésre áll.  
Kiss Károly képviselı – véleménye szerint támogatói jegyeket is lehetne árusítani.  
Meglátása, hogy sokkal kevesebb költséggel lehetne megvalósítani hagyományos tégla 
alapanyagból az épületet.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy most arról kell dönteni a testületnek, hogy a 
mőszaki irodavezetı által elkészített terv szerint készüljön el az épület, vagy pedig egy 
késıbbi idıpontban hagyományos építıanyagból. Megjegyzi, hogy jelenleg forrás erre a célra 
nincs, de a jelenlévık egyre nagyobb épületet akarnak létesíteni.  
A polgármester véleménye az, hogy a faház valósuljon meg. De látható a hozzászólásokból, 
hogy más vélemények is vannak.  
Dönthet a testület a megvalósítás mellett, akkor a költségvetésbe be fogják tervezi. Dönthet a 
testület úgy is, hogy más alternatívát szeretne, akkor pedig készüljön egy újabb elıterjesztés a 
februári ülésre költségvetésekkel, szakvéleményekkel abban a formában, ahogyan az 
üzemeltethetı.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – röviden szól arról, hogy a napokban megjelent egyik nagyáruház reklámlapjában 
látott egy 1,7 m x 1 m-es faházat, 200.000,- Ft-ért, véleménye, hogy a jegyárusító célra egy 
ilyen faház is megfelelı lenne.  
Feke László mőszaki irodavezetı – véleménye szerint az általa tervezett faház és a 
reklámújságban szereplı faház nem összehasonlítható.  
A meghatározott keretek között fogja elkészíteni a tervet.  
Pap Tibor polgármester – javasolja, döntsön a testület arról, hogy a módosított faház 
megvalósításához szükséges anyag kerüljön biztosításra. A Költségvetési Egyeztetı 
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Munkacsoport ülésére kerüljön beterjesztésre a költségvetés és annak ismeretében hozzanak 
döntést. Elmondja még, a munkálatok akkor kezdıdjenek el, ha az összes forrás rendelkezésre 
áll.  
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellet és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
20/2013.(I. 31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Seres István sporttelep sportpályáját kiszolgáló beléptetı- és büfé épületének 
megvalósítását a bemutatott (módosított) tervek alapján. Az anyagszükségleti 
költségkimutatás a soron következı Költségvetési Egyeztetı Munkacsoport ülésére 
kerüljön beterjesztésre.  
A képviselı-testület a költségek ismeretében a februári ülésen hozza meg döntését a 
megvalósítással kapcsolatban.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı elıterjesztést Ernyes Csilla 
pályázatíró referens terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület a 354/2012.(XI.29.) 
és a 356/2012.(XI.29.) számú Kt. határozataival úgy döntött, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A 
kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása címő 
pályázati felhívásra – Dévaványa közvilágításának korszerősítésére vonatkozóan –, illetve a 
KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú Helyi hı és hőtési igény  kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal címő projekt felhívásra – Brikettáló üzem létesítésére vonatkozóan – 
pályázatot kíván benyújtani.  
A pályázati felhívásokra benyújtandó projektek kidolgozására vonatkozóan az 
önkormányzathoz három árajánlat érkezett, melyek az alábbiak:  

1. Planet Energy Magyarország Kft. (1042 Budapest, Árpád u. 51-53/A)  

Támogatás 
mértéke 
(Projekt 

MFt) 

Megvalósíthatósági 
tanulmány szükséges 
KEOP-2012-4.10.0/B 

Megvalósíthatósági tanulmány nem 
szükséges – KEOP-2012-5.5.0/A 

Pályázati fix 
díj Ft 

Sikerdíj 
Energetikai 
audit díja Ft 

Pályázati fix 
díj Ft 

Sikerdíj 

5-30 - - 70.000,- 50.000,- 7 % 
30-50 - - 100.000,- 80.000,- 6 % 
50-150 400.000,- 5 % 200.000,- 100.000,- 5 % 
150-250 500.000,- 4 % 300.000,- 100.000,- 4 % 
250-500 600.000,- 3 % 400.000,- 100.000,- 3 % 

Az elıterjesztésben található táblázatban szereplı díjak nettó összegek és forintban 
értendıek! 
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A fix díj, valamint az energetikai audit és tanúsítás díja a pályázat beadását követıen a 
sikerdíj pedig a pályázat nyertességérıl szóló értesítés kézhezvételét követıen 
esedékes, 8 napos határidıvel! 

2. PROTAMIN SZOLGÁTLATÓ KFT. (1171 Budapest, Kékliliom u. 32.) 
50 MFt támogatási értékő pályázatok esetében 

• Pályázat kidolgozásának díja:  
Fix megbízási díja: 300.000,- Ft + ÁFA 
Sikerdíj: Az elnyert támogatás 8 %-a + ÁFA 

50-250 MFt közötti támogatási értékő pályázatok esetében  
• Pályázat kidolgozásának díja:  

Fix megbízási díja: 600.000,- Ft + ÁFA 
Sikerdíj: Az elnyert támogatás 6 %-a + ÁFA 

Energetikai auditot a cég nem vállal! 
A kifizetés az elkészített pályázat sikeres elbírálásakor, annak kézhez vétele után 15 napon 
belül esedékes.  

3. T-Projekt Hungary Kft. (7182 Závod, Székely u. 141.)  
Ajánlati ár:  

Energetikai audit:  
• 500 m2 összes alapterületig: 250.000,- Ft + Áfa 
• 500-1.000 m2 alapterületig: 350.000,- Ft + Áfa 
• 1000-2500 m2 alapterületig: 550.000,- Ft + Áfa 

pályázatok kidolgozásának díja:  
10-50 MFt bruttó támogatási igény esetén:  
 200.000,- Ft + Áfa fix díj (esedékes pályázat beadása után 15 napon belül) 
 7 % sikerdíj + Áfa (esedékes pályázat nyertessége után 15 napon belül) 
50-100 MFt bruttó támogatási igény esetén:  
 500.000,- Ft + Áfa fix díj (esedékes pályázat beadása után 15 napon belül) 
 6 % sikerdíj + Áfa (esedékes pályázat nyertessége után 15 napon belül) 
100-300 MFt bruttó támogatási igény esetén:  
 800.000,- Ft + Áfa fix díj (esedékes pályázat beadása után 15 napon belül) 
 5 % sikerdíj + Áfa (esedékes pályázat nyertessége után 15 napon belül) 
Fizetés módja: Átutalással a teljesítést, majd számlakiállítást követı 15 naptári nap.  

A benyújtani kívánt pályázatok összköltségeinek és támogatási összegének várható alakulása:  
� A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt 

„Dévaványa közvilágításának korszerősítése” címő projekt tervezett összköltsége 
160 MFt, az elnyerhetı támogatás összege 136.000.000,- Ft.  

� A KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt 
„Brikettáló üzem létesítése Dévaványán” címő projekt tervezett összköltsége 130 
MFt, az elnyerhetı támogatás összege 110.500.000,- Ft.  

Az irodavezetı ismerteti a jelenlévıkkel a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat benyújtása 
esetében a pályázat készítésének költségeit: 

1. Planet Energy Magyarország Kft. (1042 Budapest, Árpád u. 51-53/A)  
Pályázati fix díj:    100.000,- Ft + Áfa 
Sikerdíj:     5 % + Áfa 

2.  PROTAMIN SZOLGÁTLATÓ KFT. (1171 Budapest, Kékliliom u. 32.) 
Pályázati fix díj:    600.000,- Ft + Áfa 
Sikerdíj:     6 % + Áfa 

3. T-Projekt Hungary Kft. (7182 Závod, Székely u. 141.)  
Pályázati fix díj:    800.000 Ft + Áfa 
Sikerdíj:     5% + Áfa 
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Az irodavezetı ismerteti a jelenlévıkkel a KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú pályázat 
benyújtása esetében a pályázat készítésének költségeit: 

1. Planet Energy Magyarország Kft. (1042 Budapest, Árpád u. 51-53/A)  
Pályázati fix díj:    100.000,- Ft + Áfa 
Sikerdíj:     5 % + Áfa 

2.  PROTAMIN SZOLGÁTLATÓ KFT. (1171 Budapest, Kékliliom u. 32.) 
Pályázati fix díj:    600.000,- Ft + Áfa 
Sikerdíj:     6 % + Áfa 

3. T-Projekt Hungary Kft. (7182 Závod, Székely u. 141.)  
Pályázati fix díj:    800.000,- Ft + Áfa 
Sikerdíj:     5 % + Áfa 

Kéri a képviselıket, hogy az elıterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek az 
elıterjesztésben foglaltak ismertetését.   
A 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 elıterjesztést megtárgyalta.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a KEOP-4.10.0/B  kódszámú Helyi hı és hőtési igény  
kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő projekt felhívásra benyújtani kívánt pályázatok 
kidolgozására vonatkozóan a bizottság egyhangúlag javasolja a benyújtott árajánlatok közül a 
legkedvezıbb ajánlatot adó Planet Energy Magyarország Kft. ajánlatát fogadja el a képviselı-
testület. 
Elmondja, hogy a KEOP-5.5.0/A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása energiaforrásokkal címő projekt felhívásra benyújtani kívánt 
pályázatok kidolgozására vonatkozóan a bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett 
javasolja a benyújtott árajánlatok közül a legkedvezıbb ajánlatot adó Planet Energy 
Magyarország Kft. ajánlatát fogadja el a képviselı-testület. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – a közvilágítás korszerősítésével kapcsolatban nem látja 
mellékelve az energia hatékonysági kimutatásokat, amelybıl látható lenne, hogy hány év alatt 
fog megtérülni a beruházás, mekkora megtakarítást remélhetnek. Nem látja összesen 3 helyen 
összesen 6 db ledeslámpa felszerelésének paramétereit. Korábban megkereste egy cég a 
képviselı-testületet és bemutatót tartott a ledeslámpákról. Kérték, hogy a mővelıdési ház elıtt 
lévı téren szereljenek fel néhányat próbaképpen, amit nem tettek meg. Meglátása szerint csak 
40 W-os lámpatesteket tudnának felszerelni, - hasonlóképpen, mint Ecsegfalván -, amely a 
jelenleg jelszerelt 36 W-ostól nem fogyaszt kevesebbet. A település fıutcáján három helyen a 
gyalogosátkelıknél felszerelt 40 W-os testek nem tudják azt a teljesítményt hozni, amit 
elvárnának. Elmondja hátrányuk a ledeslámpáknak az, hogy két felszerelés távolság közötti 
területen a megvilágítás nem egyenlı. A jelenleg felszerelt lámpatesteknél a megvilágítás 
azonos a két távolság között.    
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy képviselı felvetése, amely a hatékonysági 
kimutatásokkal kapcsolatos, az a pályázat része.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a kiválasztott pályázatírónak lesz a 
feladata a hatékonysági kimutatások elkészítése.  
Mondhatja azt is a kiválasztott cég, hogy a jelenlegi kiépítettséget nem szabad lecserélni, 
mivel nem gazdaságos, nagyon hosszú a megtérülési ideje. Mondhatja azt is, hogy kevés a 
lámpahely ahhoz, hogy a jelenlegi értéket tudják tartani, újabb lámpahelyek kialakításával 
már nem lenne gazdaságos.  
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Séllei Zsigmond képviselı – kérdése, hogy a jelenlegi lámpatestek 12 éve lettek felszerelve? 
Pap Tibor polgármester – a képviselı kérdésére elmondja, hogy 1998-ban kerültek 
felszerelésre a lámpatestek. 
Séllei Zsigmond képviselı – nem gondolja, hogy azóta olyan sokat fejlıdött volna a technika, 
hogy érdemes lenne kicserélni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az E-ont is megkereste az önkormányzat a ledes 
fejlesztéssel kapcsolatban, melyre partnerként ajánlkoztak. Az általuk írt levelek nem 
tartalmaznak konkrétumokat, azok általánosak köszönik a megkeresést stb. Látható, hogy az 
E-onnak nem érdeke ez a fejlesztés. Céljuk az volt, hogy húzzák az idıt, hogy ne tudják 
benyújtani a pályázatot.  
A polgármester véleménye, hogy meg kellene próbálkozni ezen pályázat összeállításával is, a 
pályázat benyújtása elıtt pedig meg lehet hozni a szükséges döntést.  
Dönthet úgy is a testület, hogy nem pályáznak közvilágítás korszerősítésre, várjanak még a 
technika fejlıdésével, biztos lesz energetikai pályázati kiírás a késıbbiekben is.  
Séllei Zsigmond képviselı – véleménye szerint meg kellene várni, hogy milyenek lesznek 
egy év elteltével a tapasztalatok Ecsegfalván.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, mely szerint a KEOP-5.5.0/A kódszámú 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása címő projekt 
felhívásra ne nyújtsanak be pályázatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
21/2013.(I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
5.5.0/A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása címő projekt felhívásra nem kíván pályázatot benyújtani. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı: - 

 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a KEOP-4.10.0/B  kódszámú Helyi hı és hőtési igény  kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal címő projekt felhívásra benyújtani kívánt pályázatok 
kidolgozására vonatkozóan benyújtott árajánlatok közül a legkedvezıbb ajánlatot adó Planet 
Energy Magyarország Kft. (1042 Budapest, Árpád u. 51-53/A) ajánlatát fogadják el kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
22/2013.(I.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
4.10.0/B  kódszámú Helyi hı és hőtési igény  kielégítése megújuló 
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energiaforrásokkal címő projekt felhívásra benyújtani kívánt pályázatok 
kidolgozására vonatkozóan benyújtott árajánlatok közül a legkedvezıbb ajánlatot 
adó Planet Energy Magyarország Kft. (1042 Budapest, Árpád u. 51-53/A) ajánlatát 
fogadja el. 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázatok kidolgozására 
vonatkozó megbízási szerzıdések megkötésével.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2013. február 1.  
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı készítette. 
A polgármester megadja a szót részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a 2012. december 13-ai ülésén döntött a 
Képviselı-testület arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı Dévaványa, belterület 
2438/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület mővelési ágú ingatlant pályázati úton történı eladásra 
meghirdeti.  
A képviselı-testületi döntés értelmében a mőszaki iroda az elfogadásra került pályázati 
felhívás szerint az ingatlan értékesítését meghirdette.  
A pályázati kiírásban foglaltak szerint az ajánlatok benyújtásának határidejéig, azaz 2013. 
január 28. 1000 óráig egyetlen ajánlat érkezett. 

Ajánlattevı neve, címe:  Czirják István 5510 Dévaványa, Bocskai u. 13. 
Ajánlati ár: 320.000,- Ft + Áfa bruttó: 406.400,- Ft 

A Bíráló Bizottság a pályázat értékelése során megállapította, hogy a benyújtott ajánlat több 
szempont miatt sem felel meg a pályázati kiírásnak. Az értékelésrıl készített Bíráló Bizottsági 
szakvéleményét és döntési javaslatot az irodavezetı az elıterjesztéshez csatolta. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság a 
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a Bíráló Bizottság javaslatával, hogy az eljárást nyilvánítsák eredménytelennek 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
23/2013.(I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı Dévaványa, Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra 
beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése” eljárás eredményeként a Czirják István 
(5510 Dévaványa, Bocskai u. 13.) ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát a Pályázati kiírás 14. c) pontja alapján érvénytelennek 
nyilvánítja. 

2. A Bíráló Bizottság ezt követıen az eredményesség kérdésében döntött. 
A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást eredménytelennek nyilvánítani. 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az önkormányzatnak költsége merült fel 
ezzel kapcsolatban, az ingatlan értékbecslés, valamint a területrendezés kapcsán.  
Véleménye szerint még egyszer meg kellene jelentetni a pályázati kiírást, bízva abban, hogy 
az egyetlen ajánlatot tevı átgondolja a lehetıségeit.  
Úgy gondolja, hogy az értékbecslı által megállapított ártól nem kérhetnek kevesebbet. 
Pap Tibor polgármester – véleménye szerint a terület elhelyezkedése miatt más pályázó nem 
valószínő, hogy lesz.  
A polgármester javasolja, hogy a területet 500.000,- Ft + áfa induló vételárért újból hirdessék 
meg.  
Kanó József képviselı – véleménye, hogy a kiinduló árból ne engedjenek.  
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, belterület 2438/2 
helyrajzi számú kivett beépítetlen terület mővelési ágú, 2.005 m2 nagyságú ingatlan pályázati 
úton történı eladásra meghirdessék meg, az induló vételár 500.000,- Ft + áfa legyen kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 
ellenszavazattal nélkül nem hoz határozatot.  
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy az ingatlanértékbecslı által megállapított áron, azaz 640.000,- Ft + 
áfa vételi áron újból hirdessék meg az ingatlant kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 

 
 

Határozat: 
24/2013.(I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, belterület 2438/2 helyrajzi számú kivett 
beépítetlen terület mővelési ágú, 2.005 m2 nagyságú ingatlant pályázati úton történı 
eladásra újból meghirdeti 640.000,- Ft + áfa induló vételárért.  
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
 Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı: folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Feke László 
mőszaki irodavezetı terjesztette a testület elé, amely utcanév változtatásokkal kapcsolatos. 
Az elıterjesztés tárgyalásának megkezdése elıtt szót kér Séllei Zsigmond képviselı. 
Séllei Zsigmond képviselı – kérné az írásos elıterjesztés elsı oldalán lévı utolsó bekezdés, 
valamint a második oldalon lévı elsı bekezdés törlését.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a törlésre nincs lehetıség, hiszen ez egy írásos 
elıterjesztés. Javasolhatja a képviselı azon bekezdések figyelmen kívül hagyását.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy röviden 
ismertesse az elıterjesztésben foglaltakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy 2012. november 23-án kihirdetésre került 
az „Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések 
tilalmával összefüggı módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII. törvény, mely 2013. január 1-
jén lépett hatályba. A törvény 4. § alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-a a következı szöveggel lépett hatályba: „ 14. § (1) A 13. 
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény 
másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 
(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem 
viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy 
olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül 
utal. 
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület 
neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia 
állásfoglalását.” 
Dévaványa város közigazgatási területén lévı közterületek esetében öt olyan utca van, melyek 
az említett törvényi tilalom alá esnek, azaz az önkényuralmi rendszerekhez köthetı 
elnevezéssel vannak, ezek az alábbiak:  
- Felszabadulás utca, - Hámán Kató utca, - Kulich Gyula utca, - Ságvári Endre utca, - Szántó 
Kovács János utca 
Mötv. 51. § (1) bekezdése értelmében rendeletben kell megállapítani. Amikor azonban egy 
utcának új nevet adnak, kellı körültekintéssel kell eljárniuk, hiszen lehetıleg olyan nevet kell 
választani, amelyet hosszú évtizedeken keresztül visel majd az adott közterület.  
Figyelemmel kell lenni például arra, hogy a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rendelet 5. § alapján „a 
hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élı 
névhasználatára, a települési és a helyi kisebbségi önkormányzat, az egyéb szervezetek 
véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi 
hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen 
kívül a földrajzi környezetre, a mezı- és erdıgazdasági mővelési szerkezetre, a nemzetiségi 
viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények 
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magukba foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülı szabályok 
betartását. A közterület élı személyrıl - a tanyák kivételével - nem nevezhetı el.”  
Az alábbiakban szeretnék a felsorolt utcák névváltoztatásainak lehetıségeit, illetve 
figyelemmel az elızı bekezdésben hivatkozott jogszabályra a Helytörténeti Győjtemény 
segítségével Dévaványa bel- és külterületének alakulása a XVIII. század közepétıl címő 
munkája alapján ismertetni szeretnék melyik utca milyen elnevezéső volt az elmúlt 
évszázadokban, illetve milyen névhasználat él a helyi lakosságban. 
Egyetlenegy utca van, amely esetében nem beszélhetnek régi elnevezésrıl ez pedig a 
Felszabadulás utca. Séllei Zsigmond képviselı úr 2013. január 7-én érkezett, az utcanevek 
elhangzottak miatti megváltoztatása kapcsán írt levelében az alábbi utcanevekre tett 
javaslatot: 

1. Felszabadulás utca → Dr. Papp Jenı utca 
2. Hámán Kató utca → Három rózsa utca 
3. Kulich Gyula utca → Kar utca 
4. Ságvári utca →Sáros utca 
5. Szántó Kovács János utca → Halasi utca 

A mőszaki irodavezetı – tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a lakosság irányában ez az 
utcanév módosítás milyen következményekkel, illetve kötelességekkel jár, ami az 
elıterjesztés mellékletében szereplı elıterjesztésben részletesen be van mutatva.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az érintett utcában lakók véleményét ki kell kérni a tekintetben, 
hogy egyetértenek-e a javasolt utcanévvel.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen ı tette azt a javaslatot, hogy mivel a Felszabadulás utca a 
Bogya-telepen található és ennek a telepnek a kialakításában nagy szerepet játszott Bogya 
Mihály földbirtokos, ezért célszerő lenne, ha a késıbbiekben az ı nevét viselné az említett 
utca. A földjébıl a lakosok részére házhelyeket biztosított. Az ülésen felmerült még ezen 
utcával kapcsolatban Dr. Papp Jenı neve, valamint Dr. Bereczki Imre neve. 
Elmondja, hogy a Ságvári Endre utca régen a Sáros utca nevet viselte, amit nem tart jó 
ötletnek. Javaslata, hogy a központban található Ságvári utca legyen elnevezve Dr. Papp 
Jenırıl, vagy Dr. Bereczki Imrérıl.  
Feke László mőszaki irodavezetı – közbevetılegesen elmondja, ha két utcában ugyanazt a 
nevet választják az gondot fog okozni. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – az valóban gond lenne. Elmondja, hogy a Ságvári Endre utca, vagy a Sáros utca, 
vagy a Dr. Papp Jenı nevét kapja.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Séllei Zsigmond képviselı részére.  
Séllei Zsigmond képviselı – a Ságvári Endre utca név helyett a Sáros utca nevet javasolja a 
képviselı, mivel még nagyon sokan ezen a néven emlegetik ezt az utcát.  
Elmondja, hogy a Hámán Kató utca régen Három rózsa utca volt, amelyet javasol a képviselı. 
Tudomása szerint a Három rózsát eredeti elnevezésben egybe írják, a képviselı is egybe írva 
javasolja. 
A Kulich Gyula utca, amely annak idején tévesen került beírásra Kar utca lett ezáltal 
megszüntetve, a Sarló utcából lett leválasztva hozzá egy darab. Egy 1898-ban készült 
dévaványai térképen a Széchenyi utcától kezdıdıen a Hunyadi utcáig egy sarló alakot 
formázva volt a Sarló utca. Ebbe nyúlt bele L alakban a Kar utca. Jelenleg a Kulich Gyula 
utca a régi Kar utca és Sarló utca egy részét fedi át. Elmondja, ha a régi utcaneveket kívánják 
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visszaállítani az elmondottakat figyelembe kell venni, nagyapáik ezt így ismerték. A régi 
utcanevek visszaállítását megfontolásra javasolja a képviselı.  
Elmondja, hogy a Dr. Papp Jenı utcát a bizottság elnöke tévesen említette. Elmondja, hogy 
Arany Jánost is mindenki, így említi, nem pedig Dr. Arany Jánosként. Egyetlen egy 
településen sincs Dr. Arany János utca. Véleménye szerint Papp Jenı utcának kell 
szerepeltetni. Papp Jenı dévaványai ember volt, a településen élt és tett a városért, 5 éven 
keresztül újságot szerkesztett. 
A képviselı elmondja, hogy Bogya Mihály, akirıl a településrészt elnevezték azon kívül, 
hogy kiszakított a földbirtokából egy részt, mást nem tett a faluért. Bogya Mihályról már el 
van nevezve egy településrész, ezért nem tartaná a képviselı ildomosnak utcát is elnevezni 
róla. 
Bereczki Tanár Úrról el lett nevezve a helytörténeti győjtemény, így róla sem javasol utcát 
elnevezni. Van Dévaványának még olyan szülötte, akirıl lehetne utcát elnevezni. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – vitatkozna a képviselıvel, vannak olyan utcák, amelyek nevében szerepel a Dr.  
Séllei Zsigmond képviselı – tudomása szerint egy városban, Hódmezıvásárhelyen van egy 
Dr. Rabcsák András utca. A bizottsági ülésen felmerült a Halasi út írásának a tisztázása. A 
Halasi nevet a következıképpen írták: Halassy.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a régi térképen a Halasi utca egy l, egy s betővel és 
i betővel szerepel.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy hagyományos írásmódban szerepeljen a Halasi utca.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy Dr. Papp Jenı neve két utcánál is szerepel, ami nem 
szerencsés, mert mindkét utca lakói választhatják azt a nevet.  
Pap Tibor polgármester – a Dr. Papp Jenı nevet meghagyná a Felszabadulás utcánál, a 
Ságvári Endre utca helyett, pedig maradna a Sáros utca név.  
Elmondja, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Szántó Kovács János utcanevekkel 
kapcsolatban az volt a javaslat, hogy ki kell kérni a Magyar Tudományos Akadémia 
véleményét. Az utcanév változásban érintett lakosok véleményét kérdıívek kiküldése által 
meg kell hallgatni, illetve ık maguk is tehetnek javaslatot a már meglévık mellett az 
utcanevek változásában. Tudatosítani kell a lakosság felé, hogy az érintett utcák nevének 
megváltoztatása szükséges, jogszabály írja elı ezt. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
25/2013.(I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontjának 
felhatalmazása alapján az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı módosításáról szóló 2012. 
CLXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi határozatot hozza:  
 



 56 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a lakosságot tájékoztassa a 
jogszabályi elıírásokról, valamint a felmerült új utcanevekkel kapcsolatban az 
utcanévváltozásban érintett lakosok véleményét kérdıívek kiküldése által kérjék ki.    
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Endre és a 
Szántó Kovács János utcanevekkel kapcsolatban kérje ki a Magyar Tudományos 
Akadémia véleményét. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı  
Határidı:  folyamatos  

 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselı-testületi ülésre idıközben megérkezett 
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a megyei közgyőlés elnöke, akit köszönt a 
polgármester.  
Örömét fejezi ki, hogy a mai ülésre el tudott jönni, meg tudják hallgatni beszámolóját a 
képviselıi munkáról, valamint tájékoztatást arról, hogy a Gyomaendrıd-Dévaványa között 
lévı út felújításának ügye hogyan áll, úgy is mint a Regionális Fejlesztési Tanács alelnöke, 
úgy is mint megyei közgyőlés elnöke. Az út felújításával kapcsolatban vita alakult ki a 
testületi ülésen, amikor jelen volt Virág Mihály az Állami Közút Zrt. részérıl. Ezen az ülésen 
az országgyőlési képviselı elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.  
Javasolja, hogy hallgassák meg a képviselı úr beszámolóját, valamint hogyan látja 
mindazokat a gondokat, problémákat, amelyek érintik a békés megyei lakosokat, a Sárrétet. 
Már a mai ülésen is esett szó a 47 leghátrányosabb térségrıl. Dévaványa a gyomai járáshoz 
tartozik, így mi lesz a helyzetükkel, a statisztikai kistérség szerinti, vagy járás szerinti 
kijelölés lesz. Erre szeretne is választ kapni.  
A polgármester elıvezetésképpen ennyit kívánt elmondani.  
Megadja a szót Farkas Zoltán országgyőlési képviselı részére.  
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke – köszönti a 
testületi ülésen megjelenteket, valamint a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai lakosokat. 
Elmondja, hogy valóban van téma, amit meg tudnak tárgyalni.  
Megköszöni a polgármesternek a felvezetést. Beszámolóját nem skatulyázza be a képviselıi 
munkájába, hiszen egyre nehezebb számára elválasztani a két feladatot, annál is inkább, mivel 
a megyei közgyőlésnek a döntésekkel kapcsolatos, a megyei önkormányzatnak a 
feladatellátással kapcsolatos köre nagyban megváltozott. Az elmúlt idıszakban szinte csak a 
területfejlesztés kérdéskörei adták számukra a feladatot. Elmondja, hogy a 2006-tól mőködı 
Megyei Területfejlesztési Tanács korábbi pályázatainak az elszámolása. A Regionális 
Fejlesztési Tanács jogutódja lett a Regionális Fejlesztési Fórum, - amely a megyei 
közgyőlések elnökeibıl áll -, az ezzel kapcsolatos összes döntés az adott megyékre 
vonatkozóan átszállt. Ez 2013. december 31-ig ad számukra feladatot. Kihívás számukra a 
2014-2020. közötti idıszak kérdésköre. Úgy gondolja, akik érdeklıdnek a politika iránt, vagy 
kíváncsiak, hogy saját környezetükben mi történik, azok tájékozódnak. Elmondja, hogy a 
Parlamentben is komoly vitát váltott ki az utcanév változtatással kapcsolatot téma.  
Az országgyőlési képviselı fejlesztéspolitikai szempontból közelíti meg a polgármester 
bevezetıjében elhangzottakat.  
Röviden szól a Leader akciócsoportról, amelybıl négy van Békés megyében, valamint a 
rendszerérıl, amelyet felül kell vizsgálni. Röviden szól arról, hogy miért szükséges a 
felülvizsgálat.  



 57 

Elmondja, hogy a megyei önkormányzat elkészítette Békés megyére vonatkozó komplex 
helyzetelemzését, amely több helyen olvasható, mindenki számára megismerhetı.  
Az országgyőlési képviselı elmondja, hogy változik a kistérségek szerepe, hiszen korábban, 
besorolásra kerültek a leghátrányosabb helyzető kistérségek.  
Röviden szól a fejlesztéspolitikai szintjeirıl.  
Megjegyzi, hogy leghátrányosabb kistérség 33 van Magyarországon, ha ezekhez hozzá veszik 
a hátrányosakat, akkor több van 47-tıl.  
Röviden szól a helyzetelemzésrıl, amelynek minden adata részletesen, precízen ki van 
dolgozva. A megyét nem szabad fejlesztéspolitikai szempontból járásokra, térségekre 
széttagolni, mivel abból semmi jó nem fog származni. Törekszenek arra a fejlesztési terv 
tekintetében, hogy a megyének komplex fejlesztését próbálják megrajzolni. Arra kell 
törekedniük, hogy az adottságokat kihasználva építsenek fejlesztési programot. Fontosnak 
tartja elmondani, hogy a területfejlesztés és a vidékfejlesztés korábban is és 2014. után is el 
fog válni egymástól, amelynek összhangjára lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mint 
amilyet az elmúlt idıszakban fordítottak. Szól a pénzügyi alapokról, amelyekbıl a források 
elnyerhetıek voltak. Említést tesz a területfejlesztési törvényrıl.  
Elmondja, hogy Dévaványa és Ecsegfalva átkerül a gyomaendrıdi térségbe a szeghalmiból, 
akkor kiesik a leghátrányosabb térségbıl.  
Szól a miniszterelnökkel folyatatott beszélgetésérıl, amely fejlesztéspolitikával volt 
kapcsolatot.  
Szerencsésnek tartja, hogy részletesebb helyzetelemzés készülhetett most, mint 2006-ban, 
amikor a fejlesztési elképzelésre készültek. Lehet alapja annak, hogy a megye fejlesztésének 
második kötete hogyan fog elkészülni, amely már a fejlesztési tervet foglalja magába. Úgy 
gondolja, hogy 2013. elsı féléve ennek a jelentıségét fogja adni, a második féléve pedig a 
2014-ra való felkészülést fogja eredményezni. Bíznak abban, hogy azok az egyeztetések, 
amelyek az európai unióval megkezdıdtek annak érdekében, hogy ez az átalakítás a 
területfejlesztés vonatkozásában létrejöjjön. Szól arról Regionális Fejlesztési Ügynökség, 
valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség addig fog mőködni, amíg a futó programok 
elszámolásai megtörténnek. Irányító hatóságok – a minisztériumok – fognak mőködni, 
amelynek lesz egy koordináló szervezete, illetve egy egységes közremőködı szervezete, az 
alatt pedig a megyei önkormányzatoknak lesz szerepe mind a vidékfejlesztésben, mind a 
területfejlesztésben.   
Az országgyőlési képviselı röviden szól a vállalkozási övezetek létrehozásáról, azok 
támogatásáról.  
Javasolja mindenkinek, hogy tanulmányozza át a helyzetelemzést, amely a bekesmegye.hu, 
bekesmegye.com oldalakon elérhetı.  
Tájékoztatja a képviselı-testületet és a lakosságot is arról, hogy a február 15-ei testületi 
ülésen fogják társadalmi vitára bocsájtani a fejlesztési koncepciónak az elsı anyagát, amely 
természetesen közel sem a végleges. Elmondja, hogy a megye jó néhány településén 
szeretnének megjelenni, nem önkormányzatoknál, hanem gazdasági társaságnál. 45 nap áll 
rendelkezésre a program társadalmasítására. A programot le kell zárni, meg kell alkotni a 
tervet, amelyet a helyzetelemzéshez hasonlóképpen a Kormány két minisztériuma auditálni 
fog és ennek végeredményeként az országos fejlesztési tervvel összhangban kell hozni. Nem 
lenne szerencsés, ha ellentétes elképzelések lennének a megyei és az országos fejlesztés 
között. Sokak elıtt ismert 2014-2020. vonatkozásában a fejlesztési prioritások, amelyek a 
komplex fejlesztésekre fogják irányítani a figyelmet. Sok fejlesztési program van elıkészítés 
alatt, amelynek részleteirıl most nem kíván szólni. Említést tesz a biharugrai halastórendszer 
komplex fejlesztésérıl.  
A megye közúthálózatának fejlesztésével kapcsolatban elmondja, hogy az anyag tartalmaz 
erre vonatkozóan is adatokat, információkat, amelyeket a közúti igazgatóságtól kérték meg, 
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illetve kaptak meg, mivel ık rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyek ezeket 
tételesen be tudják mutatni.  
Elmondja, hogy a fejlesztési tervben azt szeretnék rögzíteni, hogy Békés megye 
útfejlesztéseiben engedtessék meg, hogy Békés megyében szülessenek döntések. Ez sok 
szempontból fontos, egy részt egyeztetni kell a szakemberekkel azzal kapcsolatosan, hogy 
bizonyos útfelújítások gazdasági, élénkítı hatása milyen hatással lesz az adott térségre. 
Elmondja, hogy 38-40 milliárd forint kellene a megye teljes úthálózatának felújítására. 
Megjegyzi, hogy ekkora összeg nem fog ezen célra a megyébe érkezni, ezért a prioritási 
sorrendendet fel kellett állítani. 
2007-2014. vonatkozásában volt egy ütem a 4-5 számjegyő utak fejlesztésére, így került 
néhány út felújítása a térségben pl. Körösladány-Gyomaendrıd, Okány-Zsadány, Okány-
Vésztı, Vésztı-Körösújfalu között lévı szakaszokon. A következı ütemben szerepelt 
Orosháza-Tótkomlós, Orosháza-Kaszaper között lévı utak felújítása. A harmadik ütemre 
vonatkozóan – akkor már a Regionális Fejlesztési Tanács Elnökségében részt vett – kérték, 
hogy tegyenek javaslatot a tekintetben, hogy mely 4-5 számjegyő utak felújítását javasolják 
Békés megyében. Ekkor született meg az a javaslat, amely a Szeghalom-Vésztı között lévı 
út, Dévaványa-Gyomaendrıd közötti útszakasz, Bélmegyer-Dobozi elágazással kapcsolatos 
szakasz, illetve Elek-Gyula közötti útszakasz került a programba beépítésre. Ezen belül is fel 
lettek állítva a prioritási sorrendek, amelynek két oka volt. Voltak olyan utak, amelyekre a 
közúti igazgatóság korábban megrendelte a felújítási terveket, ilyen volt a Bélmegyer-Dobozi 
elágazás közötti szakasz. Ekkor nem rendelkezett tervvel sem a Gyomaendrıd-Dévaványa, 
sem a Vésztı-Szeghalom közötti útszakasz. Ez problémát okozott a minisztériumok és a 
közúti igazgatóság között. Forrást ezekre az utakra nem lehetett biztosítani, mivel tervekkel 
nem rendelkeztek. Ez ügyben tárgyalást folytattak a minisztériummal. Kiálltak amellett a 
döntésük mellett, hogy ezeket az útszakaszokat kell benne tartani a felújítási javaslatban, 
annál is inkább, mivel a forgalmi adatok magasabb számot mutattak, mint azoknál az utaknál, 
amelyek felújítási tervvel rendelkeztek. Az elmúlt év júliusára készültek el azok a tervek, 
amelyek most már lehetıséget biztosítanak arra, hogy ezeknek az útfejlesztéseknek a 
megvalósíthatósága megkezdıdhessen. Most már el kell érni azt, hogy a jelenleg kifutó forrás 
szőkülés keretén belül forrást tudjanak szerezni ezeknek az útszakaszoknak a megvalósítására. 
A cél az, hogy minél hamarabb megvalósulhasson a felújítás. Bíznak abban, hogy a következı 
ütemben a Dévaványa-Gyomaendrıd között lévı útszakasz felújítása is meg fog történni. 
Mindent elkövet annak érdekében, hogy ez az út arra a szintre jusson el, hogy biztosítsa a 
közlekedés megfelelı szintő feltételeit. Most errıl tud beszámolni. Bízik abban, hogy minél 
hamarabb arról adhat számot, hogy megszületett a konkrét döntése annak, hogy közbeszerzési 
eljárást elindították ezekre az utakra vonatkozóan.  
Sok mindenrıl lehetne tájékoztatást adni, mind a megye, mind az országgyőlés munkájával 
kapcsolatosan. Úgy gondolja, hogy sokkal szerencsésebb, ha képviselıi kérdéseken keresztül 
közelítik meg ezeket. Egyszerőbb, ha a települést érintı kérdésekben konkrétumok jelennek 
meg, akár kérdés, akár vélemény formájában, így sok információt, tapasztalatot le lehet vonni.  
Az országgyőlési képviselı röviden ennyiben kívánt tájékoztatást adni. Várja a felmerülı 
kérdéseket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Farkas Zoltán országgyőlési képviselınek a 
tájékoztatóját.  
Mielıtt megadja a szót a képviselık részére, kéri az országgyőlési képviselıt, hogy segítsen 
az 5.000 lakosság szám feletti települések önkormányzatának adósságkonszolidációja 
kapcsán. A 2012. június 30-ai adatok alapján, az adóerıképesség alapján az összevetésben 
olyan helyzetbe kerültek, hogy 40 %-os átengedési mértéket határozott meg alapból a 
tervezet. Sajnos a legnagyobb adófizetı bejelentette, hogy a termelés és a beruházások súlya 
Dévaványáról elkerül, a 2012. évi, majd a 2013. évi tevékenységük alapján csökkenni fog az 
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önkormányzat részére fizetett adó összege, levelükben leírtak alapján minimum 15 millió 
forinttal. Ebbıl az következik, hogy a 2012. június 30-ai állapot nem fog bekövetkezni az 
elkövetkezendı idıszakokban, az adóerıképesség csökkenni fog, e miatt hátrányt 
szenvednek. Az elmondottakat leírták a szakbizottságoknak, elküldték az államkincstáron 
keresztül, ledokumentálták. Úgy gondolják nem lesz hátrány, ha ebben lesz képviselıi 
segítség is, plusz 20 % átengedési mértéket szeretnének elérni. A polgármester elmondja, 
hogy abban az esetben, ha nem kapnak nagyobb átengedési mértéket, akkor a mőködtetésre és 
a fejlesztésre jut kevesebb forrás a késıbbi években, viszont feladat pedig mindkét területen 
van. Ez lenne a kérés, amiben az országgyőlési képviselı segítéségét kéri. A szükséges 
anyagokat a képviselı rendelkezésére bocsátják.  
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke – elmondja, hogy 
a helyzet nem egyedi, ez a probléma nem csak Békés megyében, hanem az ország más 
településein is megjelenik. Jelentkezik az egyenlıtlenség, de nem lehet annyira kidolgozni a 
részletszabályokat, hogy az mindenkinek jó legyen. Eddig is igyekezett ügyekben eljárni, ez 
most sem lesz másként. Tájékozódni fog az ügyben és tájékoztatást fog adni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Farkas Zoltánnak a felvetésére történı reagálást.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – örömmel vette, hogy az országgyőlési képviselı el tudott jönni a mai ülésre.  
Elmondja, hogy a térségfejlesztési terveket, amelyek bekesmegye.hu lapon megtalálhatók, 
átolvasta, amelyben a Dévaványa-Gyomaendrıd közötti útszakasz felújítása 2016-2020. 
közötti idıszakra van betervezve. Az említett szakaszon 6 kilométer nagyon rossz, a 
helységnévtáblától Kıszigetig. Egyetért azzal, hogy Békés megyében legyen eldöntve, hogy 
Békés megyében hol legyen fejlesztés. Az út javítását mihamarabb el kell végezni.   
A bizottság elnöke elmondja, hogy a dévaványai középiskolába 300-350 gyermek jár és nincs 
számukra biztosítva a testnevelés órák megtartásához tornacsarnok. Nagyon fontos lenne egy 
tornacsarnok létesítése a mindennapos testneveléshez. Bízik abban, hogy erre lesz lehetıség 
mihamarabb.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy megyében egyetlen egy településen valósul meg újabb 
mentıállomás, az Mezıberény Város. Dévaványán is nagy szükség lenne egy 
mentıállomásra, amelynek megvalósítása érdekében már korábban is tett lépéseket, de sajnos 
eddig nem sok sikerrel. Röviden szól a mentıállomás szükségességérıl, valamint annak 
kialakításáról, költségeirıl. Várják a képviselı segítségét ez ügyben is.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére. 
Kiss Károly képviselı – mindenki számára fontos az úthálózat állapota. Elmondja, hogy 
Dévaványát nem csak Gyomaendrıd fele lehet elhagyni, hanem Ecsefalva és Körösladány 
félé is, ahol szintén vannak gondok az út minıségével. Megjegyzi, hogy az elsı hóeséskor 
Ecsegfalváról Kisújszállás felé haladva Szolnok megye tábláig az út le volt sózva, a békés 
megyei részen pedig nem. Elmondja, hogy Körösladány-Dévaványa között kb. 500 méteren 
nagyon rossz az út minısége.  
Szól az útjavítások kivitelezésének minıségérıl, a munkafolyamat ellenırzésérıl. 
Meglátása szerint a legnagyobb problémát az úthálózat fejlesztése jelenti, valamint a 
munkahelyteremtés, amely nagyban kapcsolódik az utak minıségéhez. Errıl is szól néhány 
gondolatot a képviselı.  
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni, köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra.  
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke – elmondja, hogy 
a helyzetelemzés idıtávokat nem határoz meg, az állapotokat méri fel. Röviden szól a 
helyzetelemzési dokumentációról. 
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Egyetért azzal, hogy az egészségügyi ellátás, a területfejlesztés, a szakképzés és még sok más 
dolog egymással kapcsolódik, összefügg. Ezeknek a kérdésköreit komplexen kell vizsgálni. 
Az elhangzott felvetések is összefüggnek. Megjegyzi, hogy a 2016-2020. közötti idıszakról 
nem hallott, amelyet a képviselı az útfelújítással kapcsolatban említett. 
Szól arról, hogy a 4-5 számjegyő utak felújítása a regionális fejlesztési politikában 
szerepelnek. Szól a 44-es útnak a forgalmáról. 
Véleménye szerint nem képzés centrikus az, hogy egy ekkora településnek legyen 
tornacsarnoka, fontos szándék kell hozzá. A korábbi évekhez képest lényegesen nagyobb 
prioritást kap a testnevelés, amelynek a feltételrendszerét is meg kell teremteni. Ezt a 
problémát is tovább viszi és bízik abban, hogy megoldást nyer.  
A mentıállomás létesítését ma jelentették be. Röviden szól a 15 perces kiszállási idırıl, 
valamint arról, hogy sok település nem érhetı el 15 perc alatt. Meglepetésként érte az a tény, 
hogy Békés megyében csak Mezıberényt érinti a mentıállomás fejlesztés. Ez nem egyedi 
probléma. Biztosítani kell a feltételrendszert ahhoz, hogy mindenkinek esélye legyen ahhoz, 
hogy megfelelı idıben eljussanak a kórházba, ha bajba kerülnek.  
Röviden szól arról, hogy Békés megye az egyetlen megye, ahol nem végeznek 
szívkatéterezést, amelynek megléte szintén kardinális kérdés. Ez ügyben is 
kezdeményezéseket tettek Dr. Kovács József fıigazgatóval. Jó néhány egészségüggyel 
kapcsolatos kérdés van még, amely nagy odafigyelést igényel.  
A sportcsarnoképítéssel kapcsolatos programra rá fog kérdezni, pl. lesz-e rá pályázati 
lehetıség, milyen fejlesztés mentén valósul meg. Az elképzelések szerint a 2014-2020-ban 
egy sor kérdés már nem pályázat útján kerül eldöntésre, hogy egy önkormányzat oktatási 
intézményében milyen fejlesztés lesz, hanem annak függvényében, hogy a jelenlegi helyzet és 
a jövıképe milyen lehetıséget biztosít számára.  
Az országgyőlési képviselı egyetért a Kiss Károly képviselı által elmondottakkal. Elmondja, 
hogy az elmúlt idıszakban a fejlesztés politika bezárult a három megyében. Nem egyedi eset 
az, hogy a megye határon, régióhatáron átnyúló útfejlesztés semmilyen szinten nem történt 
meg. A fejlesztési ügynökségtıl információt kértek azzal kapcsolatosan, hogy a Dél-alfödli 
régió, a Közép-magyarországi régióval és az Észak-magyarországi régióval hány közös 
projektet valósított meg infrastruktúra területén és egyéb területen. Összesen 6 db projekt 
került közösen megvalósításra, ami azt jelenti, hogy a régiók közötti átjárhatóság lényegesen 
alatta van az átlagnak. Arra igyekeztek törekedni, úgy összeállítani a partnerségi tervüket is, 
hogy azok a megyék, amelyekkel Békés megye határos és a határon túli megyék 
vonatkozásában is kialakítsanak egy partnerséget.   
Egyetért az út sózásával kapcsolatosan felmerült észrevétellel is, valamint elmondja, hogy a 
csúszós út miatt sok baleset keletkezett az elmúlt napokban is. A közútkezelı igazgatóság felé 
elmondta, hogy az kár, ami a közlekedési balesetek eredménye miatt következett be, a sózás 
hiánya miatt, nincs egyenlı arányban a só értékével, amely nem kerül kiszórásra. 
Elmondja, hogy a munkahelyteremtés sok mindennel összefügg. Elmondja, ha szétaprózott 
gazdaságfejlesztési források lesznek, az nem fogja lehetıvé tenni a munkahelyteremtés 
lehetıségét, amilyen mértékben erre szükség lenne. Elmondja, hogy a megyébe is érkeznek 
befektetık, ahová gazdaságfejlesztési forrás jutott. Megjegyzi, hogy a gazdaságfejlesztési 
forrásnak többszörösére lenne szükség, annak érdekében, hogy az esélyek kiegyenlítıdjenek. 
Sokkal jobban örülne annak a ténynek, mint egyes országrészeken, hogy nincs elegendı 
szakképzett munkaerı a munkahelyek betöltéséhez. Annak híve, hogy a településen kell 
megteremteni a munkahely feltételrendszerét, hogy a lakosoknak ne kelljen vidékre eljárni 
dolgozni.  
Említést tesz a biharugrai projektrıl, amely 100 fı részére biztosít munkalehetıséget.  
A saját adottságokon keresztül kell a lehetıségeket megteremteni, az agrárium a 
legjellemzıbb adottság ezen a vidéken.    
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Röviden ennyiben kívánt reagálni az elhangzottakra.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az országgyőlési képviselınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – rezsicsökkentéssel kapcsolatban kér egy rövid tájékoztatást. A hulladékszállítás 
kérdése már a mai ülésen is volt téma. Úgy gondolja, hogy a szemétszállítás kérdése több 
településen visszatérı probléma. Tudott dolog, hogy a szemétszállítás olyan szolgáltatás, 
amely mindenki számára kötelezı. Ez esetben a fizetés alól úgymond nem lehet kibújni, a 
településen mindenki egyforma díjat fizet, függetlenül attól, hogy mennyi szemete keletkezni, 
vagy hány alkalommal teszi ki a kukát. Arra lenne kíváncsi, hogy valamilyen könnyebbséget 
nyújt-e az önkormányzat és a lakosság számára a törvény, hasonlóképpen, mint a gáz és 
áramszolgáltatáshoz.  
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke – a 
rezsicsökkentéshez különösebb hozzáfőznivalója nincs. A villamos energia-, a gázszolgáltatás 
és a távhı szolgáltatás vonatkozásában született egy döntés. Az hogy ennek a végrehajtása 
hogyan realizálódott jelenpillanatban a szolgáltatók és a fogyasztók között, ennek már vannak 
tapasztalatai. Vannak jó tapasztalatok és ennek ellenkezıi is. Megjegyzi, hogy a szolgáltatók 
által kibocsátott számlákon nagyon nehéz eligazodni, amit az is okoz, hogy nincs rendszeres 
havonta történı leolvasás. A szándék megvan, de a szolgáltatók az Alkotmánybírósághoz 
fordultak az egyoldalú árszabályozással kapcsolatosan. Természetesen ezzel az Energia 
Hivatalnak lesz feladata, hogy milyen módon fogja megvédeni ezt a csökkentést.  
A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan elmondja, hogy két törvény van, az egyik a 
hulladékról szóló törvény, a másik pedig a hulladékgazdálkodásról szóló törvény. E 
tekintetben úgy gondolja az országgyőlési képviselı, hogy egy sajátos helyzet alakult ki. 
Röviden szól arról, hogyan mőködik Magyarországon a hulladékgazdálkodás, a 
hulladékhasznosítás.  
Elı van írva, hogy a hulladékszállítás kötelezı közszolgáltatás. Az önkormányzat a 
szolgáltatásra vonatkozóan megállapított egy árat, amelyet fizetni kell a lakosnak, a 
szolgáltató biztosít némi kedvezmény pl. a 75 év feletti lakosok részére. 
Elmondja, hogy a lakosság nagyon alacsony százalékánál keletkezik annyi hulladék 
mennyiség, amennyit a hulladék után fizet.  
Szól a hulladéklerakó mőködtetésérıl.  
Elmondja, hogy az ivóvíz, és a csatornaszolgáltatáshoz hasonlóan központilag lesz 
meghatározva a hulladékszállítás díja is.  
A képviselı szól a szelektív hulladékgyőjtésrıl, annak elszállításáról. 
Bízik abba, hogy a hulladék téma az országgyőlés tavaszi idıszakában lezárásra kerül.     
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megköszöni a felvetésére kapott választ.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – képviselı társai a valós problémákat már felvetették, amelyek között 
nehéz prioritást felállítani. Fontos a mentıállomás léte, az úthálózat minısége, hogy a mentı 
idıben a beteghez érjen, sorolhatná az oktatást, a foglalkoztatást érintı témákat.  
Röviden szól a tornacsarnok létesítésnek fontosságáról.  
Tudomása van arról, hogy a Földtörvénnyel kapcsolatban különbözı indítványokat nyújtottak 
be. Kérdése, hogy a végsı menet ez ügyben mikorra várható? Kitıl kapnak errıl bıvebb 
tájékoztatást? 
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata jelentıs földterülettel rendelkezik. Tudják 
azt, hogy 2014-tıl a támogatási rendszer meg fog változni. Elmondja, hogy az Agrárkutatási 
Intézet munkatársával sikerült felvennie a kapcsolatot, - aki a támogatási rendszerrel 
foglalkozik - és kérte, hogy az érdeklıdık számára tartson egy tájékoztatót, amelyre március 
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1-én kerül sor. Ahhoz, hogy a szükséges információk birtokában legyenek, ahhoz szükséges a 
földtörvény ismerete.  
Kérdése, hogy mikor kerül elfogadásra a földtörvény? 
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke – a képviselı által 
elmondottakkal egyetért.  
Elmondja, hogy az iskolabezárás nem azonos a település megszőnésével. A munkahelyek 
megszőnése az azonos. Az elmondottak miatt munkahelypárti, mivel ahol van munkahely, ott 
maradnak az emberek, gyermekek is születnek és szükség van az iskolára is.  
Elmondja, hogy a tavaszi ülésszak egyik legfontosabb témája a földtörvény lesz. Röviden szól 
az általa benyújtott indítványban foglaltakról.  
Véleménye szerint a földtörvénnyel kapcsolatban vita fog kialakulni a Parlamentben. A 
prioritást meg kell határozni. Fontos prioritás a földforgalmazásával kapcsolatban, hogy 
magyar föld, magyar tulajdonos kezében legyen. Említést tesz a földhivatali 
nyilvántartásokról, a zsebszerzıdésekrıl, amelyek Békés megyére nem voltak jellemzıek. 
Fontos, hogy a birtokviszony, a birtokszerkezet hogyan alakuljon. Szól az ıstermelıkrıl, az 
egyéni gazdálkodókról, a társas vállalkozókról. Említést tesz a mezıgazdaságban lévı 
foglalkoztatási mutatókról. Cél az, hogy a megye ne alapanyagot, nyersanyagot termelı 
agrárium legyen. Említést tesz a családi gazdálkodásról, valamint az ıstermelésrıl. A 
mezıgazdaságban nem igazán járatos a képviselı, így nem tudja eldönteni, hogy mi a 
hatékonyabb. A birtoknagyság fenntarthatóságának rentabilitásáról tesz rövid említést, 
amellyel kapcsolatban különbözı véleményeket hallott. Bízik abban, hogy olyan megoldásra 
fog jutni az Országgyőlés, amely megfelelı színteret fog biztosítani. Mivel a törvény nincs 
lezárva, így nyitva maradt a módosító indítványoknak a lehetısége is.  
Ismételten szól a biharugrai halastóról, amely kapcsán tette meg módosító indítványát.    
A mőködıképes gazdaság feltételeit kell a földtörvénnyel megteremteni. 
Az országgyőlési képviselı meggyızıdése, hogy ez a törvény a tavaszi ülésszakában 
elfogadásra kerül, a törvénykezési programban szerepel.  
Földi Imre képviselı – megköszöni az országgyőlési képviselınek a felvetésére adott választ.  
Pap Tibor polgármester – úgy gondolja, megköszönhetik az elnök úrnak, hogy a mai ülésre 
el tudott jönni, a felvetett kérdésekre választ adott.  
A polgármester említést tesz meg egy témáról, amely megoldásra vár, amely feszítı gond. 
Elmondja, hogy a szennyvíztisztás területén, a tisztítási hatásfokot, de bizonyos mértékben a 
kapacitást növelni kellene. Erre készülnek, a Nemzeti Szennyvízkezelési Programban. 
Elmondja, hogy a KEOP irányító hatósága azt mondta, mivel Dévaványának volt egy elnyert 
szennyvízfejlesztési programja – a 8-10. sz. szennyvízöblözet, amely 2011. ıszén befejezésre 
került – emiatt nem fogadják be az újabb pályázatot a szennyvíztisztító telepre vonatkozóan. 
Megjegyzi, hogy e témában az Alföldvíz Zrt. és a település együttmőködne. Ezen szándékot 
nem kívánja támogatni KEOP irányító hatósága. Elmondja, ha ez így lesz, akkor a 2015. évi 
határidıre a feltételeket nem lehet teljesíteni.    
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke – ezzel 
kapcsolatban egy pontos tájékoztatást kér, ha történt levelezés, az milyen tartalmú volt, amire 
a megértési folyamat miatt van szüksége.  
Elmondja, hogy erre a felvetésre nem is igazán tudna választ adni, Illés Zoltán államtitkárhoz 
tud fordulni ezzel kapcsolatosan, mi ez ügyben a Kormány álláspontja. Elmondja, hogy 
sajátos a helyzet. Ott ahol ilyen jellegő európai uniós pályázat volt, számon kérik, hogy miért 
nem terjedt ki program a település egészére.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a hálózat ki van építve a település egészen, a 
szennyvíztisztító telep megépítésérıl van szó. 
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke – ez ügyben az 
illetékes államtitkár felé fog fordulni, és tájékoztatást fog adni az ügy állásáról.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni az országgyőlési képviselınek, a megyei közgyőlés 
elnökének, hogy az ülésre eljött, a felvetésekre reagált.  
Farkas Zoltán országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke – köszöni a 
lehetıséget és további jó munkát kíván. 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amelynek tárgya partnerségi együttmőködés kulturális 
közfoglalkoztatási pályázathoz. 
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére, hogy foglalja össze az 
elıterjesztésében leírtakat.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Nemzeti Közmővelıdési és 
Közgyőjteményi Intézet pályázatot kíván benyújtani a kulturális szakemberek 
közfoglalkoztatására. Az intézet alapfeladata többek között a települési önkormányzatok és 
intézményeik támogatása kulturális közfeladataik ellátásában. A kulturális közfoglalkoztatási 
pályázat ehhez teremt széleskörő együttmőködési lehetıséget. A program keretében 
foglalkoztatottak bérét és annak járulékait a Magyar Állam 100 %-os mértékben biztosítja, 
hasonlóan a közfoglalkoztatottakra vonatkozó általános szabályozáshoz. 
A foglalkoztatás várható idıkerete: 2013. április 1. - 2014. március 31. 
Az irodavezetı ismerteti az NKKI pályázatban vállalt feladatait, amely az elıterjesztésben 
részletesen le van írva.  
Az elıterjesztésben szerepel a csatlakozó partnerek (önkormányzat, intézmény, civil 
szervezet, egyház) feladatai, kötelezettségei, a csatlakozás feltételei, az általános célok, a 
részcélok. 
Az irodavezetı kéri a Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására és a döntés 
meghozatalára.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja a bizottság javaslata, hogy a Képviselı-testület partnerségi 
együttmőködési szándékát fejezi ki a Nemzeti Közmővelıdési és Közgyőjteményi Intézet felé 
a kulturális közfoglalkoztatás tekintetében. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az elıterjesztést. A bizottság 
javaslata, hogy a Képviselı-testület partnerségi együttmőködési szándékát fejezi ki a Nemzeti 
Közmővelıdési és Közgyőjteményi Intézet felé a kulturális közfoglalkoztatás tekintetében. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Képviselı-testület partnerségi 
együttmőködési szándékát fejezze ki a Nemzeti Közmővelıdési és Közgyőjteményi Intézet 
felé a kulturális közfoglalkoztatás tekintetében kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
26/2013.(I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete partnerségi együttmőködési 
szándékát fejezi ki a Nemzeti Közmővelıdési és Közgyőjteményi Intézet felé a 
kulturális közfoglalkoztatás tekintetében. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert az együttmőködési szándék 
továbbításáról. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı: értelem szerint 

 
 
Az ülésterembıl távozott Novák Imre alpolgármester, Földi Imre képviselı és dr. 
Ágoston Sándor képviselı, így a testület létszáma 6 fı.  

 
 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a 2012. december 10-én megtartott 
rendkívüli ülésén a 371/2012.(XII.10.) Kt. határozatában felhatalmazta 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. 
Dévaványa Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Gyomaendrıdi Tankerülete között a megállapodás 2012. december 12-én került aláírásra. 
Ezen megállapodás alapján az elıterjesztéshez mellékelte az irodavezetı a Használati 
szerzıdés tervezetét, mely a vagyonelemek ingyenes használatának és mőködtetésének 
részletes szabályait állapítja meg. 
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 bizottsági ülésen az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 
javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert a vagyonelemek ingyenes 
használatának és mőködtetésének részletes szabályait tartalmazó Használati szerzıdés 
megkötésére. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a képviselı-testületnek, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a vagyonelemek ingyenes használatának és mőködtetésének 
részletes szabályait tartalmazó Használati szerzıdés megkötésére 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint hatalmazzák fel a polgármestert a 
vagyonelemek ingyenes használatának és mőködtetésének részletes szabályait tartalmazó 
Használati szerzıdés megkötésére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
27/2013.(I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a vagyonelemek ingyenes használatának és mőködtetésének részletes szabályait 
tartalmazó Használati szerzıdés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Gyomaendrıdi Tankerületével.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea humánszakreferens 
Határidı:  2013. január 31. 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére, hogy ismertesse az elıterjesztésben 
foglaltakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a 2012. november 29-ei ülésén döntött a 
Képviselı-testület arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı Dévaványa, külterület 
01631/25 hrsz-ú ingatlant pályázati úton történı eladásra meghirdeti.  
A képviselı-testületi döntés értelmében a mőszaki iroda az elfogadásra került pályázati 
felhívás szerint az ingatlan értékesítését meghirdette.  
A pályázati kiírásban foglaltak szerint az ajánlatok benyújtásának határidejéig, azaz 2013. 
január 2. 1000 óráig egyetlenegy ajánlat sem érkezett.  
Az értékelésrıl készített Bíráló Bizottsági szakvéleményét és döntési javaslatot az irodavezetı 
az elıterjesztéshez csatolta. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek az 
elıterjesztésben foglaltak ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel a kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a jelenlévı képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı Dévaványa, Külterület 01631/25 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot nyilvánítsák eredménytelennek 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: 
28/2013.(I.31.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı Dévaványa, Külterület 01631/25 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Dr. Ágoston Sándor képviselı és Földi Imre képviselı visszaérkeztek az ülésterembe, így 
a testület létszáma 8 fı.  
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a zárt ülés megkezdése elıtt kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
A polgármester elmondja, hogy dr. Ágoston Sándor e-mailben jelezte, hogy a Budafoki 
Önkormányzatot követve a városházára tőzzék ki a székely zászlót, - annál is inkább mivel 
van székelykeresztúti testvér-települési kapcsolatuk - a kint lévı nemzeti és uniós lobogó 
mellé.    
Kanó József képviselı – javaslata, hogy a székely zászló akkor kerüljön kitőzésre, amikor 
Dévaványán tartózkodnak a testvér-település küldöttei.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a testület elé került egy javaslat, amelyrıl 
döntsenek.  
Séllei Zsigmond képviselı – véleménye, hogy a magyar zászló mellett elfér a székely zászló 
is.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a székely zászló kitőzésre kerüljön kéri, az szíveskedjen 
kézfelnyújtással szavazni. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül nem hoz határozatot.  
 
A polgármester elmondja, hogy dr. Ágoston Sándor a 47 kistérséggel kapcsolatos felvetésére 
a választ már megkapta, valamint a mentıállomás ügyérıl is volt szó a mai ülésen. Korábban 
is próbálkoztak az ügyben, hogy Dévaványán is legyen mentıállomás, de ezt a célt nem 
sikerült elérni.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kérése, hogy az illetékesek részére levelet írhasson a mentıállomás ügyével 
kapcsolatban.  
Pap Tibor polgármester – akadályát nem látja, csak a levelet elızetesen a képviselı-testület 
hagyja jóvá. Már ilyen esetekbıl adódott probléma és nem szeretnék, ha az megismétlıdne.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – említést tesz az élelmiszerdiszkont áruház létesítése ügyében tett lépésekrıl. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a január 10-ei rendkívüli testületi ülésen téma volt a 
II. Magyar Kínai Önkormányzatok Partnerségi Konferenciáján történı részvétel kérdése.   
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy legutóbb ebben nem született döntés. A 
polgármester ezen üggyel kapcsolatban pesszimista, amit a január 10-ei ülésen meg is 
indokolt.   
Kiss Károly képviselı – véleménye szerint csatalakozni kellene a II. Magyar Kínai 
Önkormányzatok Partnerségi Konferenciájának rendezvényeihez.  
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért Kiss Károly képviselı indítványával, mely szerint csatalakozzanak a II. Magyar 
Kínai Önkormányzatok Partnerségi Konferenciájának rendezvényeihez kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
29/2013.(I.31.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülte úgy dönt, hogy csatlakozni 
kíván a II. Magyar Kínai Önkormányzatok Partnerségi Konferenciájának 
rendezvényeihez.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkárát a testület döntésérıl tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 

Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést kell tartania 
önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/13-1/2013. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-8. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 2030 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 

 
Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 


