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I-1/4-3/2013. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 7-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  
   Kiss Károly   képviselı 
   Földi Imre   képviselı 
   Kanó József   képviselı 

Dékány József  képviselı 
 
Távolmaradt: Novák Imre   alpolgármester 
   Nyuzó Marietta  képviselı 

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

 
1. A KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer kiépítése Dévaványa 

Város Önkormányzata által fenntartott egyes intézményekben tárgyában ajánlattételi 
dokumentáció elbírálása.  
Elıadók:  Feke László mőszaki irodavezetı  

  Ernyes Csilla pályázatíró referens  
 
2. Bejelentések  
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A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 34/2013.(II.7.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. február 7-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. A KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer kiépítése Dévaványa 

Város Önkormányzata által fenntartott egyes intézményekben tárgyában ajánlattételi 
dokumentáció elbírálása.  
Elıadók:  Feke László mőszaki irodavezetı  

  Ernyes Csilla pályázatíró referens  
 
2. Bejelentések  

 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a KEOP-2012-
4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer kiépítés Dévaványa Város Önkormányzata 
által fenntartott egyes intézményekben tárgyában ajánlattételi dokumentáció elbírálása. 
Megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy ismertesse az elıterjesztésben 
foglaltakat. 
Feke László mőszaki irodavezetı – Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 
pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hı és villamosenergia-
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kombinálva” címő pályázati felhívásra 
napelemes rendszer kiépítésére vonatkozóan.  
2013. február 18-án nyílik meg a pályázati ablak, ezért fontos a pályázat mielıbbi elkészítése 
és benyújtása a további sikerek érdekében. 
Elmondja, hogy a pályázati kiírás nagyon alaposan és részletesen lett kidolgozva. 
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lesz.  
A dokumentációt az ajánlattevık rendelkezésére bocsátják az ajánlattételi felhívás 
megküldésével egyidejőleg ingyenesen.  
A KEOP-2012-4.10.0/a pályázat keretében napelemes rendszer kiépítése az alábbi Dévaványa 
Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben valósul meg: Vörösmarty úti 
Általános Iskola, Strandfürdı és Gyógyászat, valamint Polgármesteri Hivatal.  
A vállalkozási szerzıdés teljesítésének határideje a támogató okirat keltétıl számított 180 
nap.  
Ennél a pályázati kiírásnál elızetesen le kell folytatni a közbeszerzési eljárást, majd az eljárás 
nyertesének megnevezésével és a nyertes összeggel együtt kell a pályázatot benyújtani.  
Az ellenszolgáltatás teljesítése szállítói finanszírozással lesz teljesítve, a szerzıdésben foglalt 
teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelı elıleg kérésével.  
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Részszámla benyújtására egy alkalommal van lehetıség. A részszámla benyújtható a 
napelemek és a tartószerkezetek adott rész valamennyi épületére helyezését követıen az áfa 
nélküli szerzıdéses érték 50 százaléka erejéig.  
Ajánlattevık késedelmes vagy hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére kötelesek a 
szerzıdésben részletezettek szerint. Ide tartozik a késedelmi kötbér, a hibás teljesítési kötbér 
és a meghiúsulási kötbér egyaránt.  
A nyertes ajánlattevınek garanciát (jótállást) kell vállalnia a beszerelésre kerülı áruk, 
valamint kivitelezés (megvalósítás) minden hibájára, 60 hónap idıtartamra, a mőszaki átadás-
átvételi eljárás befejezésének idıpontjától számítva. A mőszaki garancia (napelemek 
összeszerelése) 10 év, a teljesítménygarancia idıtartama 25 év. 
Az ajánlatok értékelési szempontja az eljárás során a legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatás.  
A szerzıdésben meghatározásra kerültek a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott 
lehetséges kizáró okok.  
A gazdasági és pénzügyi, illetve a mőszaki és szakmai alkalmasságnál vannak 
követelmények, melyeket a szerzıdés részletesen tartalmaz. Hiánypótlásra lehetıség van a 
Kbt. 67. §-ának megfelelıen.  
Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2013. február 15. 1100 óra.  
Az ajánlat benyújtásának címe: az ENYD – Elsı Nyugat - Dunántúli Közbeszerzési 
Tanácsadó Kft., mint az ajánlatkérı nevében eljáró szervezet hivatalos helyisége, 1015 
Budapest, Batthyány u. 34., IV/1. 
Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: ENYD - Elsı Nyugat - Dunántúli Közbeszerzési 
Tanácsadó Kft. 1015 Budapest, Batthyány u. 34., IV/1. 2013. február 15. 1100 óra. 
Az elsı tárgyalás idıpontja 2013. február 20.  
A tárgyalás helye: 5510 Dévaványa Hısök tere 1. Polgármesteri Hivatal 18. terem.  
Az ajánlattevık részére helyszíni bejárást kell biztosítania az ajánlatkérınek, melynek 
idıpontja 2013. február 12. 1100 óra. 
Az ajánlattételi felhívás részét képezi a mőszaki leírás.  
Ajánlattételre az alábbi 3 céget javasolja felkérni: 

- Gekko Immobilien Kft. (6724 Szeged, Tündér u. 28.) 
- Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) 
- Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. (1037 Budapest, Bécsi u. 250.) 

Ennyit kívánt elmondani az elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság „Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa Város 
Önkormányzata által mőködtetett egyes intézményekben” tárgyú beruházás kivitelezésére 
vonatkozóan az Ajánlattételi felhívást elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek 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 „Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által 
mőködtetett egyes intézményekben” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan az 
Ajánlattételi felhívást elfogadja 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: 
 35/2013.(II.7.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer 
keretében kiírásra kerülı KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú projekt felhívásra 
benyújtandó „Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által 
mőködtetett egyes intézményekben” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan az 
alábbi Ajánlattételi felhívást hagyja jóvá. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2013. február 8. 
Melléklet:  1 db ajánlattételi felhívás 

 

 
 
Az ajánlattételi felhívás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal és javasolja a testület felé elfogadásra, 
hogy az irodavezetı által ismertetett három cégtıl kérjenek ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a következı három cégtıl kérjenek ajánlatot: 

- Gekko Immobilien Kft. (6724 Szeged, Tündér u. 28.), 
- Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.), 
- Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. (1037 Budapest, Bécsi u. 250.) kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 36/2013.(II.7.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Új 
Széchenyi Terv Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer 
keretében kiírásra kerülı KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú projekt felhívásra 
benyújtandó „Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által 
mőködtetett egyes intézményekben” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan 
feltételes közbeszerzési eljárást indít és a  közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 122. § értelmében az alábbi ajánlattevıket kéri fel ajánlattételre:  
 

- Gekko Immobilien Kft. (6724 Szeged, Tündér u. 28.) 
- Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) 
- Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. (1037 Budapest, Bécsi u. 250.) 
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.    
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
   
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentés a járóbeteg szakrendeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.  
A polgármester megadja a szót, az elıterjesztést készítı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az egyes egészségügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 49. § szakasza alapján 2013. május 
1. napjától a járóbeteg-szakellátási feladatokat az állam gyakorolja, illetve az ezen feladatokat 
ellátó intézményeket átveszi. 
A jogszabály lehetıséget biztosít az önkormányzatoknak arra, hogy ezeket a feladatokat 
továbbra is ellássák és a járóbeteg-szakellátási egészségügyi intézményt megtartsák. 
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 49. § 
szakasza, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvényt a 244/D. § szakasszal egészíti ki. 
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdése meghatározza, 
hogy az önkormányzat, amely a járóbeteg-szakellátási feladat ellátására kötelezett, – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak 
szerint – 2013. február 15. napjáig köteles dönteni és az egészségügyért felelıs minisztert 
tájékoztatni arról, hogy 2013. április 30. napját követıen folytatja-e a járóbeteg-szakellátási 
feladat ellátását. A helyi önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatok 
egészének átadására, illetve folytatására irányulhat. 
A feladat ellátásáról szóló megállapodás idıtartamára, felmondására és egyéb okból történı 
megszőnésére vonatkozó szabályokat, valamint a megállapodással szembeni tartalmi és 
formai követelményeket, a megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárási szabályokat az 
Eütv. 244/D. § (7) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Kormány állapítja meg 
rendeletében, mely rendelet az elıterjesztés készítésekor még nem ismert. A megállapodás 
szövegének kidolgozása várhatóan kevés egyeztetési lehetıséggel, a rendeletben elfogadott 
szerzıdésminta alkalmazásával fog megvalósulni. Amennyiben a helyi önkormányzat a 
hivatkozott egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdésben 
foglaltakról az ott meghatározott határidın belül nem dönt, vagy döntésérıl nem tájékoztatja 
az egészségügyért felelıs minisztert, úgy kell tekinteni, hogy a helyi önkormányzat nem 
kívánja 2013. május 1. napját követıen a feladatot ellátni. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a Strandfürdı és Gyógyászat keretein belül a Dévaványa 
Város Önkormányzat fenntartásában mőködı reumatológiai szakrendelés, fizioterápiás és 
gyógytorna szakellátás biztosítja a dévaványai, körösladányi, ecsegfalvi, bucsai, kertészszigeti 
települések lakosainak ellátását. Ezen feladatra önkormányzatunk nem kötelezett önként 
vállalja. 
De mivel a jogszabály egyértelmően kimondja, hogy csak a járóbeteg-szakellátási feladatok 
egészének átadására, illetve folytatására irányulhat nyilatkozatunk, így amennyiben a jövıben 
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is szeretnénk, hogy Dévaványán legyen reumatológiai szakrendelés és fizioterápiás és 
gyógytorna szakellátás csak az egészre vonatkozóan tehetjük meg nyilatkozatunkat. 
Az önkormányzatnak nem jelent kötelezı feladatot a járóbeteg-szakellátás, szakrendelés, ezért 
átgondolásra javasolja, hogy a település lakosainak érdekeit maximálisan figyelembe véve, 
amennyiben „anyagi” lehetıségei engedik, továbbra is vállalja az önkormányzat ezen feladat 
ellátását. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót a bizottság elnökének, hogy ismertesse javaslatukat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén ezen elıterjesztést is megtárgyalta. A határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testült felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek 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 bizottság javaslatával, mely szerint folytatni kívánják az egész járóbeteg-
szakellátási feladatokat - reumatológiai járóbeteg -szakrendelési feladatot, fizioterápiás és 
gyógytorna szakellátásokat, valamint kérjék fel a polgármestert a határozat mellékletét képezı 
nyilatkozat aláírására, továbbá arra, hogy a nyilatkozat megküldésével 2013. február 15. 
napjáig tájékoztassa jelen döntésrıl az egészségügyért felelıs minisztert kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
37/2013.(II.7.) Kt. határozat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy folytatni 
kívánja az egész járóbeteg-szakellátási feladatokat - reumatológiai járóbeteg -
szakrendelési feladatot, fizioterápiás és gyógytorna szakellátásokat. 
 
A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képezı 
nyilatkozat aláírására, továbbá arra, hogy a nyilatkozat megküldésével 2013. február 
15. napjáig tájékoztassa jelen döntésrıl az egészségügyért felelıs minisztert. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2013. február15. – a nyilatkozat megküldésére –  
Melléklet:  1 db nyilatkozat 

 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amely a Kelet Postás 
Se kérelmének a megtárgyalása.  
A polgármester elmondja, hogy a Kelet Postás SE 2013. július 6-án szeretné megrendezni a II. 
Vízi-parti Sportnapot a dévaványai Strandfürdı és labdarugó pálya területén.  
A sportnaphoz bérbe szeretné venni a 10 m x 20 m-es rendezvénysátrat, melynek bérleti 
díjáról az önkormányzat már megküldte árajánlatát a Postás SE részére. A sátor 1 napi bérleti 
díja 80.000,- Ft + ÁFA.  A szőkös költségvetésükre hivatkozva nem tudják a teljes díjat 
megfizetni, ezért kérik annak mérséklését. A 2012-ben megrendezett sportnapon 18 
településrıl 482 fı vett részt, a strandbelépık bevétele 190.000,- Ft volt, az idei évre 500 fıt 
meghaladó létszámmal számolnak.  
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Kérelmüket azzal indokolják, hogy a rendezvény elmaradása jelentıs bevételkiesést jelentene 
a strandfürdınek és reklámérték elmaradást okozna a városnak. A legutóbbi ilyen rendezvény 
költségvetésében is sokat átvállalt az önkormányzat. A javaslatban 50 %-os mértékő 
csökkentés szerepel.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére a bizottsági javaslat ismertetésére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a rendezvénysátor bérleti díjának 50 %-al történı 
mérséklésével egyetért.  
A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testült felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek 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 bizottság javaslatával, mely szerint a Kelet Postás SE kérelmére 
rendezvénysátor bérleti díját 50 %-al mérsékeljék kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
38/2013.(II.7.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kelet Postás SE kérelmére 
úgy dönt, hogy hozzájárul a 10 m x 20 m-es rendezvénysátor bérleti díjának 
mérsékléséhez, melynek mértéke 50 %, azaz 40.000,- Ft + ÁFA. 
 
A képviselı testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
               Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı: értelem szerint 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen téma volt a székely 
zászló kitőzése.   
A polgármester elmondja, hogy Ottlakán Magdolnától érkezett egy e-mail, amely Farkas 
Zoltán a Békés Megyei Közgyőlés elnökének sajtóközleményét tartalmazza, amelyet a 
polgármester felolvas a jelenlévık számára: 
„ BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A Békés Megyei Önkormányzat kitőzte a székely zászlót 
A Békés Megyei Önkormányzat szolidaritást vállal erdélyi testvérmegyéivel, Hargita és 
Kovászna megyékkel. Aki belép az önkormányzat hivatalába, az a megyei zászló, a magyar 
zászló és az európai uniós zászló mellett, méltó helyen ott láthatja a kék alapon hosszanti 
arany sávot, valamint holdat és csillagot ábrázoló székely zászlót is. 
A Békés Megyei Önkormányzat 1993 óta mőködik együtt Kovászna megyével és 1998 óta 
Hargita megyével. Az elmúlt évben a megyei önkormányzat mindkét testvérmegyéjének egy 
címeres magyar zászlót és egy megyecímeres zászlót adományozott, melynek viszonzásául 
egy székely zászlóval gazdagodott Békés megye.   



 8

A Békés Megyei Önkormányzat részére a székely zászló kitőzése nem csak egy testvérmegyei 
ajándék méltó elhelyezése, hanem kiállás két testvérmegyéje mellett, kiállás egy 
nemzetközösség szimbóluma mellett, melynek használata nem ütközik törvénybe. 
A Békés Megyei Önkormányzat elnökeként, csatlakozva Németh Zsolt parlamenti államtitkár 
úr és Tamás Sándor, Kovászna Megyei Tanács elnökének felhívásához, arra buzdítom Békés 
megye településeit, hogy fejezzék ki szolidaritásukat a méltatlan helyzettel szemben.  
Békéscsaba, 2013. február 7.  
Farkas Zoltán Békés Megyei Közgyőlés elnöke” 
(A sajtóközlemény a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
A polgármester javasolja, hogy ha egyetért vele a képviselı-testület, ír Székelykeresztúr 
polgármestere részére egy levelet, amelyben ajándékba kér egy székely zászlót, megérkezését 
követıen ki fogják tőzni.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – úgy gondolja, hogy a képviselı-testület a székely zászló kitőzését meg fogja 
szavazni.  
Elmondja, hogy a Tisztességért Közérdekő Alapítvány tett közzé egy közérdekő közleményt, 
50 db zászló adományozott azoknak a településeknek, akik a zászló kitőzését felvállalják.  
A bizottság elnöke az alapítványt megkereste azzal, hogy bízik benne, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete ezt a kezdeményezést meg fogja szavazni.  
Elmondja, hogy a megkeresésre érkezett egy e-mail, amely felolvas a jelenlévık számára.  
(Az e-mail a jegyzıkönyvhöz van csatolva.) 
A levélben le van írva, hogy örömmel vették a csatlakozási szándékot.  
Mivel nagyon sok önkormányzat jelezte csatlakozási szándékát úgy döntöttek, hogy 
ünnepélyes keretek között, egy sajtó nyilvános eseményen adják át a zászlót a csatlakozó 
önkormányzatok részére Budapesten a XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban, 2013. február 
14-én.   
Visszajelzést kérnek, hogy részt tud-e venni az eseményen a polgármester, vagy 
meghatalmazottja.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy elfoglaltsága miatt az eseményen nem tud részt 
venni. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, ha a képviselı-testület egyetért azzal, akkor ı a rendezvényen részt 
vesz.  
Pap Tibor polgármester – már az elıbb felvetette, hogy a testvértelepüléstıl kérjenek 
ajándékba egy székely zászlót. 
Javasolja, hogy az egyik székely zászló a tárgyaló terembe a falra tőzzék ki, a másikat pedig 
az épület falára.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy Székelykeresztúr polgármesterét keresse meg az ügyben, hogy 
ajándékba kérjenek egy székely zászlót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat:  
39/2013.(II.7.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a polgármester 
keresse meg Székelykeresztúr testvértelepülés polgármesterét az ügyben, hogy 
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Dévaványa Város Önkormányzata részére ajándékozzanak egy székely zászlót, 
amellyel összetartozásukat fejezik ki.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:   Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testült tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester hatalmazza fel dr. Ágoston Sándor képviselıt, az 
Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy 2013. február 14-én 14 
órai kezdettel Budapesten a XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban tartandó székely zászló 
átadásával kapcsolatos ünnepségen Dévaványa Város Önkormányzatát képviselje kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat:  
40/2013.(II.7.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
dr. Ágoston Sándor képviselıt, az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi 
Bizottság elnökét, hogy 2013. február 14-én 14 órai kezdettel Budapesten a XXII. 
kerületi Polgármesteri Hivatalban tartandó székely zászló átadásával kapcsolatos 
ünnepségen Dévaványa Város Önkormányzatát képviselje. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  értelem szerint  

 
 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1610 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 
 


