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

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 20-án 
megtartott rendkívüli 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 
   Kanó József   képviselı 

Dékány József  képviselı 
 
Távolmaradt: Séllei Zsigmond  képviselı  
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı  
     Feke László mőszaki irodavezetı  

Ernyes Csilla pályázatíró referens 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Dr. Kulcsár László ügyvéd, Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı, 
Kállai Anikó Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora, Kissné Varga Teréz a 
Pénzügyi Bizottság tagja, Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzatának 
polgármestere, Nyuzóné Gaál Marianna Ecsegfalva Község Önkormányzatának 
alpolgármestere, Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
tagja, Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja, 
Hegyi Ferencné Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja, Oszlánczi 
Ignác Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja, Sárkány Sándor 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja, Erdei Sándor az ecsegfalvi 
polgármesteri hivatal dolgozója. 
 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket, külön köszönti az ecsegfalvi 
önkormányzat részérıl megjelent polgármesterasszonyt, alpolgármester-asszonyt, valamint a 
képviselı-testület tagjait.  
 
Elmondja, hogy Séllei Zsigmond képviselı nem jelent meg az ülésen, aki távolmaradásának 
okát nem jelezte.   
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 8 fı. 
 
A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 
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1. A KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében napelemes rendszer kiépítése Dévaványa 

Város Önkormányzata által mőködtetett egyes intézményekben tárgyában ajánlatok 
elbírálása, nyertes kihirdetése.  
Elıadók:  Feke László mőszaki irodavezetı  

  Ernyes Csilla pályázatíró referens  
 
2. Döntéshozatal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásról. 

Elıadó:  Balogh Csilla jegyzı  
 

3. A Polgármesteri Hivatal megszüntetı okiratának és a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása. 
Elıadó:  Szakra Andrea igazgatási irodavezetı  

 
4. Az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 16/2012.(VI.1.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
Elıadó:  Szakra Andrea igazgatási irodavezetı  

 
5. A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27. önkormányzati 

rendelet módosítása.  
Elıadó:  Szakra Andrea igazgatási irodavezetı  

 
6. Bejelentések  

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

Határozat: 
 41/2013.(II.20.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. február 20-án 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 mőködtetett egyes intézményekben tárgyában ajánlatok 
elbírálása, nyertes kihirdetése.  
Elıadók:  Feke László mőszaki irodavezetı  

  Ernyes Csilla pályázatíró referens  
 
2. Döntéshozatal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásról. 

Elıadó:  Balogh Csilla jegyzı  
 

3. A Polgármesteri Hivatal megszüntetı okiratának és a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása. 
Elıadó:  Szakra Andrea igazgatási irodavezetı  
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4. Az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 16/2012.(VI.1.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
Elıadó:  Szakra Andrea igazgatási irodavezetı  

 
5. A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27. önkormányzati 

rendelet módosítása.  
Elıadó:  Szakra Andrea igazgatási irodavezetı  

 
6. 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 kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata 
által mőködtetett egyes intézményekben tárgyában ajánlatok elbírálása, nyertes kihirdetése.  
A polgármester megadja a szót Ernyes Csilla pályázatíró referens részére.  
Ernyes Csilla pályázatíró referens – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy a Képviselı-testület a 36/2013.(II.7.) Kt. határozatával úgy döntött, 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 a  közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § értelmében.  
A testület döntése értelmében az alábbi három cégtıl kértek 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.) 

Az ajánlattételi határidıig mindhárom cég megküldte ajánlatát.  
Az ajánlatok bontására 2013. február 15-én 11 órakor került sor.  
Megállapítást nyert, hogy hiánypótlási felhívás indokolt. 
A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidıig, 2013. február 19. 11 óráig a hiánypótlási 
kötelezettségnek két ajánlattevı eleget tett.  
A pályázatíró referens elmondja, hogy a külsı szakértı szervezet képviselıjének nyilatkozata 
szerint a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Phlegon Consult Kft. és a Tiszta Energiák a 
Földért és az Emberért Kft. ajánlata minden tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívásban 
és a dokumentációban, illetıleg a Kbt-ben meghatározott érvényességi és alkalmassági 
feltételeknek, a Gekko Immobilien Kft. ajánlata azonban nem felel meg a ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban, illetıleg a Kbt-ben meghatározott érvényességi 
feltételeknek.  
A külsı szakértı javaslata az volt, hogy a Bizottság a Phlegon Consult Kft. és a Tiszta 
Energiák a Földért és az Emberért Kft. Ajánlattevık ajánlatait érvényessé, és a Gekko 
Immobilien Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítsa.  
A mai napon volt egy tárgyalás, amelyen a Phlegon Consult Kft. képviselıje jelent meg, a 
beadott ajánlatát tartotta, azon nem változtatott. Így a Phlegon Consult Kft. 40.680.232,- Ft 
nettó áras ajánlata érvényes és alkalmas. A Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. 
ajánlata érvénytelenné vált.  
Elmondja még, hogy a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos Bíráló Bizottsági határozat és 
jegyzıkönyv az elıterjesztés mellékletét képezi. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Ernyes Csilla pályázatíró referensnek az 
elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, a 
Phlegon Consult Kft. – mint összességében legelınyösebb ajánlattevı – 40.680.232,- Ft nettó 
áras ajánlatát javasolják kihirdetni nyertesnek.  
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 határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Napelemes rendszer kiépítése 
Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes intézményekben” címő tárgyban 
indított feltételes közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Napelemes 
rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes 
intézményekben” címő tárgyban indított feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményeként a Gekko Immobilien Kft. (6724 Szeged, Tündér u. 28.) és a Tiszta 
Energiák a Földért és az Emberért Kft. (1037 Budapest, Bécsi u. 250.) ajánlatát 
érvénytelennek tekinti a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján, míg a Phlegon Consult Kft. 
(1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) ajánlata érvényes és alkalmas.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Napelemes 
rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes 
intézményekben” címő tárgyban indított feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményeként a Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) – mint 
összességében legelınyösebb ajánlattevı – 40.680.232,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti 
ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Napelemes 
rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes 
intézményekben” kivitelezésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

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

Határozat: 
 42/2013.(II.20.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Napelemes rendszer kiépítése 
Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes intézményekben” címő tárgyban 
indított feltételes közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Napelemes 
rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes 
intézményekben” címő tárgyban indított feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményeként a Gekko Immobilien Kft. (6724 Szeged, Tündér u. 28.) és a Tiszta 
Energiák a Földért és az Emberért Kft. (1037 Budapest, Bécsi u. 250.) ajánlatát 
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érvénytelennek tekinti a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján, míg a Phlegon Consult Kft. 
(1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) ajánlata érvényes és alkalmas.  

4. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Napelemes 
rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes 
intézményekben” címő tárgyban indított feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményeként a Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.) – mint 
összességében legelınyösebb ajánlattevı – 40.680.232,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti 
ki nyertesnek.  

5. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Napelemes 
rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes 
intézményekben” kivitelezésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  2013. március 4. 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásról való döntéshozatal. 
Elmondja, hogy ez ügyben a tegnapi napon még egyeztetés történt Ecsegfalva 
polgármesterével.  
A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen megvitatta a 
megállapodásban foglaltakat. Az ülésen elhangzott javaslatot a bizottság elnöke fogja majd 
ismertetni. 
A polgármester elsıként megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy a kiküldött anyaghoz képest milyen változások történtek, az egyeztetés 
eredményeként. Az ülésen elmondottakat röviden összefoglalja.  
A jegyzı elmondja, hogy a képviselık részére kiküldött megállapodás 4. oldalán 3.4.2. pont a 
következıképpen szól „A közös önkormányzati hivatal Ecsegfalva Községben állandó 
jelleggel kirendeltséget mőködtet az önkormányzati, gazdálkodási és igazgatási munka 
folyamatos ellátásához és az ügyfélfogadás biztosításához, melynek munkarendje megegyezik 
a közös önkormányzati hivatal munkarendjével.” 
Egyeztetést követıen ezen mondatból törlésre kerül a következı mondatrész: „melynek 
munkarendje megegyezik a közös önkormányzati hivatal munkarendjével.”  
Elmondja, hogy a tegnapi napon leegyeztették, hogy az ecsegfalvi munkarend nem azonos a 
dévaványai hivatal munkarendjével. Úgy gondolták, hogy nem változtatnak egy olyan 
kialakult renden, amit már az ecsegfalvi lakosok megszoktak. Tehát megmarad Ecsegfalván 
az a munkarend, ami hosszú évek során kialakult.  
A 3.5. pont a közös önkormányzati hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje.  
A munkarend és az ügyfélfogadási rend Ecsegfalva polgármestere által elmondottak szerint 
került beépítésre. 
A tegnapi megbeszélés során leegyeztették még azt is, hogy az ecsegfalvi 6 fı 
köztisztviselıbıl, 4 fı marad az ecsegfalvi kirendeltségen, 2 fı jön át munkavégzés 
szempontjából a dévaványai székhely hivatalhoz, személy szerint Erdei Sándor és Pappné 
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Rabi Erzsébet. Megbeszélték azt is, hogy az ecsegfalvi kirendeltségen teljes körően ellátják 
azokat az önkormányzati, pénzügyi és igazgatási feladatokat, amelyeket eddig is ellátott a 
korábbi polgármesteri hivatal. Megállapodtak abban is, hogy az adóigazgatási munka is marad 
az ecsegfalvi kirendeltségen. Ebbıl adódóan a megállapodás tervezet 7. oldalán a 6.8 pontból 
törlésre kerül a következı mondatrész: „- az adóigazgatási munka kivételével.” Tehát ily 
módon nem kivétel az adóigazgatási munka sem.  
A jegyzı elmondja, hogy az elhangzottaknak megfelelıen a gazdasági adatok is átdolgozásra 
kerültek. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy ezek kalkulált költségek, pontosan nem lehet 
megállapítani, de ezért szerepel a megállapodásban az, hogy a következı év február 28-ig a 
két település elszámol egymással.  
Tehát az elmondott módosítások történtek a megállapodás tervezetben.  
A jegyzı ennyiben kívánta ismertetni a kiküldött anyagban történt módosításokat.  
A módosított anyagot a képviselık megkapták, valamint Ecsegfalvára is kiküldésre került.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé, amely a következı:  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi CLXXXIX törvény 85. § 
(7) bekezdésében meghatározott kötelezettségére figyelemmel, Ecsegfalva Község 
Önkormányzat Képviselı-testületének kezdeményezésére 2013. március 1-tıl Ecsegfalva 
Község Önkormányzatával Közös Hivatalt hoz létre Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal néven.  
A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyólag elfogadja a melléklet 
szerint.  
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.”  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva polgármestere részére.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzatának polgármestere – köszönti az ülés 
valamennyi résztvevıjét.  
Elmondja, hogy a törvény erejénél fogva Dévaványán a polgármesteri hivatal megszőnik, 
Ecsegfalván pedig a körjegyzıséget váltja fel a közös önkormányzati hivatal. A település 
lakosainak nagyon nehéz volt úgymond ezt megemészteni. Magyarországon egy centralizáció 
történik, amelynek ára van minden településen, amely személyügyi kérdéseket is érint és 
anyagi kérdéseket is. A törvényt foganatosítani kell, ezért a legjobb megoldást keresték 
mindkét település számára. Ecsegfalvának nem ismeretlen ez az együttmőködési fogalom, 
hiszen több éve körjegyzıség mőködik Bucsa és Kertészsziget településekkel. Elmondja, 
hogy a közös önkormányzati hivatal egy más fajta felépítés, hiszen közös feladatok is 
kerülnek munkavégzésre, míg a körjegyzıségnél csak a jegyzı volt a közös személy, a 
hivatali munkát külön látták el. Elmondja, hogy a támogatási rendszer is teljesen más. A 
kialakult új helyzetet próbálják a lehetı legjobban megoldani. Elmondja, hogy Dévaványának 
sem könnyő, a köztisztviselıi létszám csökkent és nagyon nehéz ellátni, így a feladatot. Amit 
teljesen megért, hiszen náluk is egy-egy feladatra csak egy fı maradt. Nagyon nagy feladatot 
fog jelenteni a helyettesítés megoldása abban az esetben, ha valaki megbetegszik, és tartósan 
távol marad, természetesen a szabadságokat is ki kell adni. Nem ismert, hogy a következı 
évben hogyan fog alakulni a finanszírozás. Nyilvánvalóan egy közös önkormányzati 
hivatalnál lakosságarányosan Ecsegfalvára nézve csökken ez a finanszírozás, amely most 
megállapításra került. A megállapodást újból kell majd tárgyalni, de ez a jövıre fog 
vonatkozni. Most a jelenlegi pénzügyi keretekkel kell gazdálkodni. Többszöri egyeztetés 
során jött létre ez az anyag, amely most a képviselı-testület elé került. Nagyon nehéz volt a 
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közös hangsúlyt megtalálni. Megjegyzi, hogy Ecsegfalva nem szeretett volna 
Gyomaendrıdhöz csatlakozni. Elmondja, ha Dévaványával nem tudtak volna megegyezni a 
közös önkormányzati hivatal tekintetében, akkor a kormányhivatal Gyomaendrıdöt jelölte 
volna ki számukra. Elmondja, hogy jelentısen átalakításra kerül az is, hogy Ecsegfalva 
településen minden iratminta egységesítésre kerül a Dévaványaival. Úgy gondolja, hogy a 
munka hasonlóan egységesítésre kerül, amit jegyzıasszony biztos elmondott. Bízik abban, 
hogy ez zökkenımentesen fog menni.  
A lakosok számára nehéz lesz tálalni, hogy ez egy jó megállapodás, hiszen az a vád érte ıt és 
a képviselı-testületet, hogy eladták magukat Dévaványának. A törvényt hajtják végre, a 
legjobbat szeretnék a település lakosai számára. Elképzelhetı, hogy a dévaványai lakosokban 
is fel fog merülni, hogy miért kell közös önkormányzati hivatalt létrehozni. Javasolja, hogy a 
képviselı-testület azt az irányvonalat képviselje, hogy a törvény elıír, és azt végre kell 
hajtani.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kovács Mária polgármesternek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy Dévaványán a finanszírozás a helyi iparőzési adóbevételbıl van, 52 millió 
forintot saját bevételükbıl kell a feladatellátásra fordítani, erre kapnak egy keretet, de ezt 
részben saját maguknak kell megfizetni. Említést tesz az iskola mőködtetésérıl. Megjegyzi, 
hogy lesz feladat bıven, amit kezelni kell az elkövetkezendı idıszakban, miközben a 
lehetıségek nem kifejezetten javulnak. A polgármester elmondja, hogy ezeket a jelzéseket 
elküldte Farkas Zoltán elnök úrnak, Dankó Béla Kondoros polgármesterének és jelezte a 
hivatali szolgálati út betartásával a kormánymegbízottnak is a járási hivatalvezetın keresztül, 
adatokkal alátámasztva. Jelenleg abból a keretbıl kell gazdálkodni, ami rendelkezésre áll. 
Természetesen a lehetıségeket ki kell használni, gondol itt arra, ha lesz lehetıség ÖNHIKI-s 
pályázatra, akkor arra rá kell startolni. Ebben nincs eltérés Dévaványa és Ecsegfalva vezetése 
között.   
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzatának polgármestere – a bizottsági ülésen 
biztos volt szó arról, megállapodnak, hogy a 2013. február 28. napján megszőnı – Dévaványa 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzıjét Balogh Csillát 2013. március 1. 
napjától pályázat kiírása nélkül a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjeként 
foglalkoztatják. 
Elmondja, hogy képviselı-testületük a holnapi napon fogja tárgyalni a megállapodást. Az 
ülésre szeretettel várják a polgármestert, a jegyzıt, valamint a képviselı-testület tagjait is.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
85. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségére figyelemmel, Ecsegfalva 
Község Önkormányzat Képviselı-testületének kezdeményezésére 2013. március 1-tıl 
Ecsegfalva Község Önkormányzatával Közös Hivatalt hoz létre Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal néven.  
A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyólag elfogadja a melléklet szerint.  
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat:  
43/2013.(II.20.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 85. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségére figyelemmel, 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének kezdeményezésére 
2013. március 1-tıl Ecsegfalva Község Önkormányzatával Közös Hivatalt 
hoz létre Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal néven.  
A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyólag elfogadja a 
melléklet szerint.  
 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal  

 
(Az elfogadott megállapodás és mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Nyuzó Marietta képviselı – javasolja, hogy ismerkedjenek meg Ecsegfalva Község 
Önkormányzat Képviselı-testületének tagjaival.   
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagjait nevük ismertetésével a 
polgármesterasszony bemutatja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
tagjai számára, valamint fordítva is megtörténik a bemutatkozás.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzatának polgármestere – megköszöni a 
meghívást és további jó munkavégzést kíván.  
 
Novák Imre alpolgármester távozott az ülésterembıl, így a testült létszáma 7 fı.  
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Polgármesteri Hivatal megszüntetı okiratának és a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának elfogadásával kapcsolatos elıterjesztés. 
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı készítette, megadja a szót részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy ezen napirend kapcsolódik az elızı 
napirendhez.  
A képviselı-testület az elızıekben elfogadta Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-
testületének kezdeményezésére, hogy 2013. március 1-tıl Ecsegfalva Község 
Önkormányzatával Közös Hivatalt hoz létre Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
néven, a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyólag elfogadta a testület.  
Az elmondottakból következik az, hogy a Dévaványai Polgármesteri Hivatal megszőnik és 
létrejön a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal. A jogszabályban elıírtaknak 
megfelelıen az irodavezetı elkészítette a polgármesteri hivatal megszüntetı okiratát, valamint 
a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az Oktatási 
Bizottság javaslatát.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Dévaványa Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala megnevezéső költségvetési szerv 2013. február 28. napjával történı 
megszüntetésével. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság szintén egyetért a megszüntetı okiratban foglaltakkal, azt elfogadásra 
javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megnevezéső 
költségvetési szerv 2013. február 28. napjával történı megszüntetésével kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 44/2013.(II.20.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal megszüntetésérıl az alábbi döntést hozza: 
 
1. A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (5510 Dévaványa, Hısök tere 1) megnevezéső költségvetési szervet 
2013. február 28. napjával megszünteti. 
 
2. A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a megszüntetésnek megfelelıen a 
Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratát 2013. február 
28-ai hatállyal az 1. számú melléklet tartalmának megfelelıen fogadja el. Ezzel egyidejőleg a 
költségvetési szerv alapító okiratáról szóló 43/2012. (II.23.) Kt. számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
 
3. A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összeolvadással megszüntetett 
költségvetési szervének jogutódja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal. 
 
4. A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. február 28. napjáig 
vállalhat kötelezettséget, ezt követıen kötelezettséget nem vállalhat.  
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy a megszüntetı 
okirat érintettek részére történı megküldésérıl és közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs :  Balogh Csilla jegyzı 
Határidı :  a megszüntetı okirat megküldése: 2013. február 28.  

a megszüntetı okirat közzétételére: azonnal 
Melléklet: Megszüntetı okirat 
 
(A megszüntetı okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az 
Oktatási Bizottság javaslatát.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság szintén elfogadásra javasolja a testület felé a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 45/2013.(II.20.) Kt.hat. 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületei a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (7) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Kormány rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelıen  határozatlan idıre alapított Közös Önkormányzati Hivatal alábbi alapító okiratát 
adják ki: 

 
1. A költségvetési szerv neve: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

 
2. Székhelye: 5510 Dévaványa, Hısök tere 1.  

 
3. Telephelye neve, címe:  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltség  
5515 Ecsegfalva, Fı u. 67. 
 

4. Jogelıdjének megnevezése, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzısége 
5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 

 
5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatallal ellátja az 
önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával 
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kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában. 
 

6. Alaptevékenysége:  
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Dévaványa és Ecsegfalva 
települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására 
létrejött megállapodás tartalmazza. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

 
 Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Feladatmutató: ingatlanok száma 
Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos 

alapterület (m²) 
 
811000 Építményüzemeltetés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841112 Önkormányzati jogalkotás 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Feladatmutató:  - 
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Teljesítménymutató:  - 
 

841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
841173  Statisztikai tevékenység 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

 
882111 Aktív korúak ellátása 

 Feladatmutató: ellátást igénylık száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
 Feladatmutató: ellátást igénylık száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 
 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
Feladatmutató:  a tárgyév során a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultság megállapítását kérelmezık 
száma 

Teljesítménymutató:  a tárgyév során a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
pénzbeli ellátásban részesültek száma 
júliusban és novemberben 

 
882118  Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során a kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatást kérelmezık 
száma 

Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatásban részesülık 
száma éves átlagban  

 
882119 Óvodáztatási támogatás 

Feladatmutató:  a tárgyév során az óvodáztatási támogatást 
kérelmezık száma  

Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban 
részesülık száma 

 
882202 Közgyógyellátás 

 Feladatmutató: ellátást igénylık száma 
 Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás 

 
7. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
8. Illetékessége, mőködési köre: Dévaványa város és Ecsegfalva község közigazgatási 

területe. 
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9. Irányító szerv neve, székhelye: 

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

10. Alapítói jogokkal felruházott-, irányító szervek neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
5515 Ecsegfalva, Fı u. 67. 
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenırzésérıl készült 
jegyzıkönyveket, SZMSZ-ét a közös hivatalt érintı fejlesztéseket a képviselı-
testületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az 
önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor 
kell elfogadottnak tekinteni, amennyiben megfelel a Mötv. döntéshozatalra vonatkozó 
szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. 
Azon önkormányzatot melynek közigazgatási területén kirendeltség mőködik, és 
annak mőködéséhez hozzájárul a fent felsoroltakkal kapcsolatos döntéshozatali eljárás 
során, mely az adott kirendeltség mőködését érinti egyetértési joggal rendelkezik. 
 

11. Gazdálkodási besorolása: 
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy. Önállóan mőködı 
és gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.  
Gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az 
elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítással, az 
üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, 
hasznosításával, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai 
nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi 
információszolgáltatással összefüggı feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján 
folytatja. 
A kötelezıen ellátandó feladatok során keletkezı díjak beszedési rendjérıl az 
önkormányzat által kiadott számviteli politika alapján gondoskodik.  
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal önálló bankszámlával rendelkezik. 
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az illetékességi területén mőködı 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatokat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltaknak 
megfelelıen, a nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttmőködési megállapodás 
alapján. 
 

12. Vezetıjének kinevezési rendje: 
A közös önkormányzati hivatal vezetıje a jegyzı. Kinevezésének rendje a Mötv. 82-
83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztségviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelıen történik.  Dévaványa Város Polgármestere - pályázat 
alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı 
jegyzıt nevez ki, Ecsegfalva Község Polgármesterének egyetértésével. A kinevezés 
határozatlan idıre szól. A jegyzı felett az egyéb munkáltatói jogokat Dévaványa 
Város Polgármestere gyakorolja. 
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13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati 
köztisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó.  
 

14. A feladatellátást szolgáló vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:  
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a 
mőködéshez szükséges ingatlanokat az alapítók ingyenes használatba adják a 
költségvetési szervnek.  
A használatba adott ingatlanok adatait a Megállapodás 1. számú melléklete 
tartalmazza. A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a 
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, 
a vagyon fekvése szerinti önkormányzat rendeletében foglaltak szerint köteles kezelni. 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja.  
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal használatában lévı és a fentiekben 
részletezett, az alapítók tulajdonát képezı ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti 
rendelkezési jog az ingyenes és teljes körő használati jog gyakorlására és 
rendeltetésszerő használatára terjed ki. 
Az ingyenesen használatba adott ingóságok a közös önkormányzati hivatal önálló 
gazdálkodási jogkörébe kerülnek. 
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a rendelkezésre álló helyiségeket 
meghatározott idıtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetıség, ha 
az nem akadályozza a hivatalban folyó munkát.  
Amennyiben a vagyonrendelet errıl nem rendelkezik, akkor a hivatal használatában 
lévı ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerzıdések hatályának 
maximált idıtartama 1 év. Ezt meghaladó idıtartamú szerzıdés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 
 

15. Átmeneti rendelkezés: 
Dévaványa Város Polgármestere és Ecsegfalva Község Polgármestere megállapodnak, 
figyelemmel a Mötv. 146/C. § (2) bekezdésében és a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 6.7 pontjában meghatározottakra, hogy 
Dévaványa Város Jegyzıjét a közös önkormányzati hivatal jegyzıjeként 
továbbfoglalkoztatják. 
 

16. Záradék: 
Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba. 
A fentiekben nem részletezett kérdésekben a költségvetési szerv Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és 
kiegészíteni. Az alapító megbízza a szerv vezetıjét a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat elkészítésével, illetve módosításával.  
Az alapító okiratot Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
19/2013.(II.21.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Felelıs: - 
Határidı: -  
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4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 16/2012.(VI.1.) önkormányzati 
rendelet módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az önkormányzat és szervei 
szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló a 16/2012.(VI.1.) számú önkormányzati 
rendeletet módosítani szükséges. 
A rendeletmódosítás az 1. mellékletet érinti, melyben a Dévaványa Város Önkormányzat 
alkalmazott szakfeladatai és telephelyei kerülnek felsorolásra.  
A módosítást az indokolja, hogy a Strandfürdı területén felépített ifjúsági szálláshelyek 
nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolni szükséges a szolgáltató tevékenység 
végzésére jogosító okiratot, mely önkormányzat esetében a törzskönyvi kivonat. Áttekintve a 
jelenlegi törzskönyvi kivonatot a szükséges okiratban nem szerepel a szolgáltató tevékenység 
végzésére jogosító szakfeladat.  
Az ifjúsági szálláshely mellett javasolja a Havancsák család által önkormányzatunknak 
ajándékozott ingatlan, szálláshellyé történı engedélyezési folyamatának elindítását és 
telephelyként történı felvételét, melynek elnevezésére a „Havancsák” Vendégház elnevezést 
kezdeményezi az irodavezetı. 
Kéri, hogy a Képviselı-testület elıterjesztést megtárgyalni és az ifjúsági tábor, „Havancsák” 
Vendégház rendeltetésszerő használatához a módosításról rendeletet alkotni szíveskedjen.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a család hozzájárulását meg kell kérni ahhoz, hogy a vendégház a 
„Havancsák” nevet viselje. Egyelıre maradjon a Vendégház, a hozzájárulást követıen majd 
módosítják az elnevezést.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – a kapcsolatot ez ügyben fel fogja venni a családdal.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az 
Oktatási Bizottság javaslatát.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé az 
elmondottaknak megfelelıen.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja,hogy a bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
16/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

2/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletét 
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az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
16/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 

5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozik.  
 A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy 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.” 
A rendelet módosítását eredményezi továbbá a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
intézményi térítési díjának megállapítása, melyet visszamenıleges hatállyal szükséges 
hatályba léptetni. Az intézménynél történt ellenırzést követıen megállapításra került, hogy a 
díjak kiszámításakor nem megfelelıen alkalmazták a kerekítés szabályait, ezért szükséges az 
intézményi térítési díjak megfelelı megállapítása és rendeletbe foglalása. 
Az irodavezetı az elmondottaknak megfelelıen terjesztette a testület elé a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet 
módosításának tervezetét. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális Bizottság javaslatát.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a bizottsági javaslat ismertetését.   
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását szintén javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 



 17

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

3/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletét 
 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  
2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentés a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodás módosításával kapcsolatos.  
Elmondja, hogy Bere Károly a Társulás Elnöke által küldött levélben le van írva, hogy miért 
van szükség a 2011. évben jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítására.  
(A társulás elnöke által írt levél, valamint a Társulási Megállapodás a jegyzıkönyvhöz van 
csatolva.)  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság javasolja a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által 2013. február 
12-én 16/2013.(II.12.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás jóváhagyását.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
által 2013. február 12-én 16/2013.(II.12.) számú határozatával elfogadott egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást hagyják jóvá kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:    
 

Határozat: 
 46/2013.(II.20.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás 2013. február 12-én 16/2013.(II.12.) számú 
határozatával elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulást a testület döntésérıl a határozat megküldésével értesítse.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2013. február 28.   
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Novák Imre alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 
ismételten 8 fı.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Kállai Anikó a Strandfürdı 
és Gyógyászat szakmai koordinátora terjesztette a testület elé.  
Elmondja, hogy éveleje óta több cég élt megkereséssel az önkormányzat felé, - akik 
gyógyászati segédeszközök gyártásával és értékesítésével foglalkoznak -, hogy Dévaványán 
szeretnének ortopédiai szakrendelést indítani.   
A megkeresések hátterében az egészségügyi szolgáltatás végzésének feltételeit szabályzó 
217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet módosulása áll, mi szerint 2013. április 1-jétıl támogatott 
gyógyászati segédeszköz felírás csak a területileg illetékes ÁNTSZ által kiadott mőködési 
engedéllyel ellátott, ortopédiai szakmai minimum feltételekkel bíró helyiségben (rendelıben), 
OEP szerzıdéssel rendelkezı szakorvos közremőködésével történhet.  
A megkeresések tehát arra vonatkoznak, hogy az Önkormányzat az elıírásoknak megfelelı 
bérleményt biztosítson a tevékenység lebonyolításának idejére, meghatározott összeg 
ellenében. Elızetes egyeztetések alapján a Strandfürdı és Gyógyászat Reumatológiai 
szakrendelı helyisége a legmegfelelıbb erre a célra.  
A polgármester elmondja, hogy a PRIMA-PROTETIKA Kft. nevében Dorogi János 
kereskedelmi vezetı személyesen is felkereste az illetékeseket, majd írásos anyagot is küldött, 
amely az elıterjesztés mellékletét képezi.  
Más cégtıl írásos anyagot az elıterjesztés elkészüléséig nem érkezett. 
Az elıterjesztéshez csatolva van egy megállapodás tervezet az orvosi rendelı használatára 
vonatkozóan, valamint egy bérleti szerzıdés tervezet, amely az orvosi rendelı ortopédiai 
szakrendelés céljára vonatkozik.  
A polgármester véleménye szerint a bérleti szerzıdés lenne megfelelı, ebben az esetben meg 
kell határozni a bérleti díj összegét, rendelésenként, ami függne attól is, hogy hány cég 
jelentkezik ortopédiai szakrendelés céljából. Jelenleg a rendelı heti egy alkalommal, keddi 
napokon van kihasználva. 
Javaslata, hogy a cég szerezze be a szükséges ÁNTSZ engedélyt.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság 10.000,- Ft/rendelés + áfa összeget javasol bérleti 
díjként meghatározni.  
Kiss Károly a Szociális Bizottság elnöke, képviselı – szintén egyetért azzal, hogy 10.000,- 
Ft/rendelés + áfa összeget határozzanak meg bérleti díjként.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a Strandfürdı és Gyógyászatnál lévı reumatológiai szakrendelı bérbe adásával a 
PRIMA PROTETIKA Kft. részére 10.000,- Ft/rendelés + áfa összegért kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 47/2013.(II.20.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Strandfürdı 
és Gyógyászatnál lévı reumatológiai szakrendelıt a PRIMA-PROTETIKA Kft. 
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(5600 Békéscsaba, Gyulai u. 35. sz.) részére 10.000,- Ft/rendelés + áfa összegért 
bérbe adja.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Kállai Anikó szakmai koordinátor 
Határidı:  folyamatos  

 
 

 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés egy tájékoztató anyag a 
2013. évi közfoglalkoztatás alakulásáról, amelyet Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
terjesztett a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére, hogy az írásos anyagban foglaltakat 
röviden ismertesse a jelenlévıkkel.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – egy rövid tájékoztatást kívánt nyújtani a képviselı-
testület számára az idei közfoglalkoztatás alakulásáról.  
Említést tesz arról az irodavezetı, hogy az elıkészületi munkálatok 2012. augusztusában 
kezdıdtek meg, majd 2012. november 28-án Szeghalmon a Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltsége hivatalos helyiségében programegyeztetı 
értekezlet volt, melyen képviseltette magát a munkaügyi központ közfoglalkoztatási és 
koordinációs igazgatóhelyettese, a munkaügyi központ gyomaendrıdi kirendeltségvezetıje és 
az önkormányzat.  
2013. február 8-án Tímárné Buza Ilona Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrıdi Járási 
Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége vezetıjével történt megbeszélést követıen a 21/2012. 
(XII.29.) Korm. rendelet hatálybalépése miatt át kellett számolni a 2013. évi startmunka 
igényt, mivel a jegyzıkönyvben rögzített adatok még a régi közfoglalkoztatási béreket 
tartalmazta. 
Az elıterjesztésben szereplı táblázatokon keresztül mutatja be az irodavezetı az elsı körben 
a jegyzıkönyvben rögzített és az átdolgozott 2013. évi közfoglalkoztatás alakulását. 
Az irodavezetı elmondja, hogy Dr. Hoffman Imre közfoglalkoztatási helyettes államtitkár úr 
2013. február 18-ai tájékoztatása alapján újra átdolgozásra került a 2013. évi 
közfoglalkoztatási program, mely alapján a tavalyi év novemberében jegyzıkönyvben 
lefektetett adatokból kiindulva csak a közfoglalkoztatási bér- és járulékait kell átszámolni és 
2013. február 21-én 8.00 óráig az illetékes munkaügyi központnak továbbítani. 
Az elmondottaknak eleget téve, így reményeik az idei közfoglalkoztatás az alábbiak szerint 
alakul: 

• foglalkoztatni tervezett létszám összesen:  237 fı 
• bér és SZHA összesen:  235.508.676,- Ft 
• közvetlen költségek összesen:  25.050.643,- Ft 
• támogatás összesen:  260.559.319,- Ft 

Az irodavezetı röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, munkaszervezı – elmondja, hogy elıterjesztése kapcsolódok az elızı 
tájékoztatóhoz.  
Elmondja, hogy a foglalkoztatás március 1-tıl fog elkezdıdni, amelyhez anyag és eszköz 
szükségleteket kell biztosítani.  
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Az elıterjesztés készítésekor még nem hivatalos a 6 program idıtartama, a napi 6 vagy 8 
munkaórában történı foglalkoztatás, a dolgozói létszám.  
Ismerteti a projektelemet, amely a következı: 
-  Belvíz-elvezetési program                                                       
-  Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása                          
-  Közúthálózat javítása                                                              
-  Mezıgazdasági projekt                                                            
-  Mezıgazdasági földutak rendbetétele 
-  Téli közfoglalkoztatás 
Elmondja, hogy a programokhoz anyag- és tárgyi eszköz, valamint különbözı külsı 
szolgáltatás igénybevétele is tartozik. Ennek költségét a Belügyminisztérium 100 %-os 
támogatásban részesíti. A beszerzési érték helyi beszerzésnek minısül. 
Elmondja, hogy két tárgy vonatkozásában árajánlatokat kell, hogy kérjenek ezért a tavalyihoz 
hasonlóan az alábbi vállalkozásokat javasolják felkérni ajánlattételre:  

1. Kisértékő tárgyi- és védıeszközökre, vetımagokra, III-as forgalmi kategóriájú  
növényvédı szerekre:  

- Gazdasági Bolt Csaba Jánosné 
 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 

- Kiss Tibor vállalkozó 
 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 82. 

- PÁKA-DUPLEX BT. 
 5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17. 

    2.     Fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz esetében: 
- AGZO-SZITI KFT. 

4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. 
- Gyıri Zoltán vállalkozó 

5622 Köröstarcsa, Deák u. 22. 
- KAPUFA TRANSZ 

5502 Gyomaendrıd, Baross G. u. 8. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplı 
vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot a kisértékő tárgyi- és védı eszközre, vetımagokra, III-as 
forgalmi kategóriájú növényvédı szerek vonatkozásában. 
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 bizottsági javaslattal, mely szerint a kisértékő tárgyi- és védı eszközre, 
vetımagokra, III-as forgalmi kategóriájú növényvédı szerek vonatkozásában alábbi 
vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot: 

- Gazdasági Bolt Csaba Jánosné 
 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 

- Kiss Tibor vállalkozó 
 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 82. 

- PÁKA-DUPLEX BT. 
 5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17. kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

 48/2013.(II.20.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás keretén belül kisértékő tárgyi- és 
védı eszközre, vetımagokra, III-as forgalmi kategóriájú növényvédı szerek 
beszerzése vonatkozásában alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:  
- Gazdasági Bolt Csaba Jánosné 

 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 
- Kiss Tibor vállalkozó 

 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 82. 
- PÁKA-DUPLEX BT. 

  5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérés lebonyolításával.  

 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
               Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. március 7. 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplı 
vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz beszerzésére 
vonatkozóan.  
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a következı vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot fenyıfőrészárú, 
sóder, cement, áteresz beszerzésére vonatkozóan:  

- AGZO-SZITI KFT. 
4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. 

- Gyıri Zoltán vállalkozó 
5622 Köröstarcsa, Deák u. 22. 

- KAPUFA TRANSZ 
5502 Gyomaendrıd, Baross G. u. 8. kéri az kézfelnyújtással jelezze.  

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

Határozat: 
 49/2013.(II.20.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram Szociális foglalkoztatás keretén belül fenyıfőrészárú, 
sóder, cement, áteresz beszerzése vonatkozásában alábbi vállalkozásokat kéri fel 
ajánlattételre:  
- AGZO-SZITI KFT. 

4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. 
- Gyıri Zoltán vállalkozó 

5622 Köröstarcsa, Deák u. 22. 
- KAPUFA TRANSZ 

5502 Gyomaendrıd, Baross G. u. 8. 
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérés lebonyolításával.  
 

Felelıs: Pap Tibor polgármester 
               Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. március 7. 

 
Pap Tibor polgármester – ismételten megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, munkaszervezı – elmondja, hogy az önkormányzat saját kapacitása 
terhére mezıgazdasági tevékenységet folytat. Az ıszi - 59,0 ha ıszi búza - és tavaszi - 47,0 ha 
napraforgó - nyárvégi (ez év augusztus-szeptemberre tervezett 350 ha lucerna telepítése) 
vetéső növények tápanyag-utánpótlása érdekében 27 %-os Pétisó tartamú 60,0 tonna 
mőtrágyára, valamint 97,0 zöldugar vegyes magkeverékre (1 pillangós, 2 féle egyéb), 47,0 ha 
napraforgó (Neoma, Primis) vetımagra árajánlatot kell, hogy kérjenek minimum 3 kereskedı 
forgalmazótól. 
A 2013-as évi költségvetési tervezetben a kiadási oldalon szerepelnek az input anyagok 
költségei, természetesen csak a költségvetés elfogadásával hajtható végre a beszerzés 
megvalósulása, melynek összes bekerülési értékhatára helyi beszerzésnek minısül.  
  Az alábbi mőtrágya forgalmazókat javasolják felkérni ajánlattételre: 

1. GENEZIS Partnerhálózat 
Nádudvari Agrokémiai Kft. 
4181 Nádudvar, Kabai út 60. 

2. Cargill Grain 
1134 Budapest, Váci út 37. 

3. KITE Rt. TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT 
5675 Telekgerendás, Külterület 482. 

4. Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 

   
Az alábbi vetımag forgalmazókat javasolják felkérni ajánlattételre: 

1. Csabai Raktárszövetkezet  
5600 Békéscsaba, Kerek 637.  

2. Bartha-Agrár Kft. 
5510 Dévaványa, Kısziget major 

3. KITE Rt. TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT 
5675 Telekgerendás, Külterület 482. 

4. Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 

Röviden ennyiben kívánta ismertetni az elıterjesztésben foglaltakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplı 
vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot a kisértékő tárgyi- és védı eszközre, vetımagokra, III-as 
forgalmi kategóriájú növényvédı szerek vonatkozásában. 
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 60,0 tonna mőtrágya beszerzésére az alábbi mőtrágya forgalmazókat 
kéri fel ajánlattételre:  
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1. GENEZIS Partnerhálózat 
Nádudvari Agrokémiai Kft. 
4181 Nádudvar, Kabai út 60. 

2.   Cargill Grain 
1134 Budapest, Váci út 37. 

3.   KITE Rt. TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT 
5675 Telekgerendás, Külterület 482. 

4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. kéri az kézfelnyújtással jelezze. 

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

Határozat: 
 50/2013.(II.20.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 60,0 tonna 
mőtrágya beszerzésére az alábbi mőtrágya forgalmazókat kéri fel ajánlattételre:  
 
1. GENEZIS Partnerhálózat 

Nádudvari Agrokémiai Kft. 
4181 Nádudvar, Kabai út 60. 

2.    Cargill Grain 
1134 Budapest, Váci út 37. 

3.    KITE Rt. TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT 
5675 Telekgerendás, Külterület 482. 

4.    Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérés lebonyolításával.  
 

Felelıs: Pap Tibor polgármester 
               Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. március 8. 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy bizottság egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplı 
vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot vetımagvak beszerzésére vonatkozóan árajánlatot. 
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 vetımagvak beszerzésére vonatkozóan az alábbi vállalkozásokat 
kérjék fel ajánlattételre: 

1. Csabai Raktárszövetkezet  
5600 Békéscsaba, Kerek 637.  

2.  Bartha-Agrár Kft. 
5510 Dévaványa, Kısziget major 

3.  KITE Rt. TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT 
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5675 Telekgerendás, Külterület 482. 
4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 

5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. kéri, az kézfelnyújtással jelezze: 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 51/2013.(II.20.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 97 hektár zöldugar 
magkeverékre (1 pillangós, 2 egyéb) 47 hektár napraforgó vetımagra (javasolt Neoma és 
Primis) beszerzésére az alábbi vetımag forgalmazókat kéri fel ajánlattételre: 
  

1. Csabai Raktárszövetkezet  
5600 Békéscsaba, Kerek 637.  

2.  Bartha-Agrár Kft. 
5510 Dévaványa, Kısziget major 

3.  KITE Rt. TELEKGERENDÁSI ALKÖZPONT 
5675 Telekgerendás, Külterület 482. 

4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérés lebonyolításával.  
 

Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                  Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. március 8. 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az elmúlt hét folyamán a Sportegyesület kibıvített 
elnökségi ülést tartott. Az ülésen felvetıdött és másnaptól kezdıdıen megy a vita, hogy 
milyen fejlesztési tevékenységre nyújtsanak be pályázatot.  
Született egy javaslat a testület felé, amely nem egyezik teljes mértékben a sportgyőlésen 
megfogalmazottakkal, de alaposan meg lett indokolva, hogy miért más a vélemény.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az Magyar Labdarúgó Szövetség 
sportszervezetek telephelyeinek felújítására vonatkozó programot indított.  
A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program támogatására jogosult 
szervezetek 2013-ban sporttelep felújításához kapcsolódóan elıminısítési pályázaton 
vehetnek részt. 
A pályázat két részbıl áll, van egy elıminısítés, amelyet 2013. március 8-ig be kell nyújtani.  
A pályázat benyújtásának határideje, pedig 2013. április 30.  
Pap Tibor polgármester – közbevetılegesen elmondja, hogy történik az elıminısítés 
elbírálása, ha azt mondják, hogy az elıminısítésen megfelelı, akkor 3 napon belül az összes 
anyagot be kell nyújtani.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy rendelkezni kell az MLSZ által 
jóváhagyott sportfejlesztési programmal is a résztvevı sportszervezeteknek.   
Tehát ez esetben nem az önkormányzat lesz a pályázó, hanem a Sportegyesület.  
Az irodavezetı elmondja, hogy erre az célra az országban 4.020 millió forint van biztosítva. 
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Az irodavezetı elmondja, hogy az elszámolható költség maximális összege bruttó 10 millió 
forint/év. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 70 %-a, tehát 3 millió 
forint önerıvel kell rendelkeznie a pályázónak.  
Elmondja, hogy az elnyerhetı támogatás maximális összege bruttó 7 millió forint/év, a 
legalacsonyabb összege pedig bruttó 700.000,- forint/év.  
Az irodavezetı ismerteti a pályázat célját, amely a következı: 
A megyék sajátos igényeinek megfelelıen az amatır csapatok által használt sporttelepek 
állapota javuljon, ennek eredményeként az amatır futball játékos-, szakember- és szurkoló 
megtartó és vonzó képessége növekedjen és ezáltal az MLSZ hozzájáruljon a tömegbázis 
szélesítéséhez, a futball nagyobb közösségi elfogadottságához.  
A sportegyesület megfelel az elıírt feltételeknek, amelyrıl röviden említést tesz az 
irodavezetı.  
A beruházás, amelyet támogatnak az eléggé szők körő, nem teljesen egyezik azzal, amit a 
sportegyesület és a képviselı-testület szeretne megvalósítani.  
Az elıminısítési pályázat keretében kizárólag tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez 
kapcsolódó beruházás megvalósítására lehet támogatást igényelni.  
Jelen pályázat a felsoroltakon kívül egyéb eszköz beszerzését nem támogatja.  
A konkrét fejlesztési tevékenységek, fejlesztések kizárólag az alábbi kategóriákban 
valósíthatóak meg:  

- Biztonsági beruházás (külsı kerítés, korlátok, játékos kijárat),  
- Pályaberendezések és kiszolgáló létesítmények fejlesztése (kapu, cserepad, háló, lelátó, 

kijelzı, hangosítás), 
- játéktér (talajcsere, öntözıberendezés létesítése, pályakarbantartó gépek, kiegészítık).  

Az irodavezetı elmondja, hogy vannak prioritási kategóriák, a megyében a biztonsági 
beruházás kapta a legnagyobb prioritást.  
Elmondja, hogy van egy speciális szabály, mely szerit a pályázó akkor kap viszonylag magas 
pontszámot, ha a támogatható tevékenységek kategóriában az összköltségen belül legalább 50 
%-nyi költség megegyezik a megye általi prioritással. A maradék 50 %-nak biztonsági 
tevékenységbıl kell összetevıdnie.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a Sportegyesület tartalék élıfüves pályaépítési 
elképzeléseinek nagyságrendi költség bemutatása érdekében a 2008-ban megépített élıfüves 
pályaépítése során keletkezett költségek figyelembe vételével mellékelt költségvetési kiírás 
szerint elmondható, hogy a 90 x 50 m-es legkisebb mérető szabványos pályaépítés költségeit 
a szintén mellékelt helyszínrajzon bemutatott helyen meghaladják a 20 millió forint + Áfa 
összeget.  
Jelentıs többletköltségeket jelentenek az elızı pályaépítéshez képest, hogy el kell bontani a 
régi sportöltözı épületét, az aszfaltos kézilabdapályát, a téglagyári salakos pályát 
alépítményeivel együtt, E.On tulajdonban lévı elektromos hálózatot 3 db villanyoszloppal. 
Nagy bizonytalanságot jelent a területre benyúló a régi sportöltözı épületétıl északra 
elhelyezkedı valamikori ÁFOR kezelésben lévı üzemanyag kút annak föld alatti több 
évtizedes szigeteletlen tartályai (teljes kármentesítés, rekultiváció), melynek költségét még 
nem ismerik. A költségbecslés nagyon magas lett, már említette, hogy meghaladja a 20 millió 
forint + Áfa összeget, de nem ismert a rekultiváció költsége.  
Az irodavezetı a sportegyesület kérésének megfelelıen a tartalék élıfüves pályaépítési 
elképzeléseinek nagyságrendi költségeit bemutatta. 
A 10 millió forint bruttó összegő támogatásból látható, hogy az élıfüves pályaépítéshez 
nagyon alacsony összeg nyerhetı el. Úgy gondolja, hogy ne vessék el az élıfüves 
pályaépítésének a lehetıségét, de ne ebben a kiírásban pályázzanak erre.    
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Az elmondottak figyelembe vételével, illetve a pályázati kiírásban meghatározottak szerint 
javasolja a támogatott tevékenységek, mint pl. kerítés, korlát, játékos kijárat, valamint az új 
beléptetı épület megvalósítására irányuló pályázat benyújtását. 
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester elmondja, hogy a tartalékpálya megvalósításához 
szükséges feltételeket meg kell teremteni, a területet alkalmassá kell tenni arra, hogy a pálya 
megépülhessen. Szó volt arról, hogy ezen feladatokat a vállalkozók társadalmi munkában 
elvégzik. Fel kell venni a kapcsolatot a környezetvédelmi hatósággal is az ügyben, hogy kinek 
a feladata lett volna a földben lévı tartályok eltávolítása.  
El kell dönteni, hogy kívánnak-e a pályázathoz a költségvetésben forrást biztosítani. Az 
egyesület ülésén résztvevık közül volt, aki a biztonsági beruházással kapcsolatos pályázat 
benyújtását támogatta, de a többség az élıfüves pályaépítést.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy a meglévı pálya felújítására a pályázat keretén belül van-e 
lehetıség? 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy meglévı élıfüves pálya felújítására van 
lehetıség, amelyrıl szól röviden.  
Kanó József képviselı – az elmondottakból az látszik, hogy ez az ügy nem tőr halasztást. 
Megjegyzi, hogy a 2013. évi költségvetést meg nem fogadták el, kérdéses, hogy a szükséges 
forrást mibıl tudják biztosítani. Ezt az ügyet nem tudja támogatni. 
Pap Tibor polgármester – ez ügyben tovább kell lépni, mivel a pályázat benyújtásának 
határideje március 8.  
Földi Imre képviselı – elmondja, hogy nagyon jó ötletnek tartja az elmondottakat, de a 
megvalósításhoz pénzre is szükség lenne. Véleménye szerint az edzéseket tartalékpálya nélkül 
is meg tudják oldani. Meglátása, hogy a 10 millió forintba nem fognak beleférni. Szó volt 
korábbi ülésen arról, hogy 1,4 millió forintból megvalósítható a beléptetı rendszer, amely 
összeg a költségvetés tervezetébe szerepel. Néhány képviselı társával megnézték a korábban 
trafikként mőködtetett faházat, amely áthidaló megoldás lehetne a beléptetı rendszer 
létesítésére, amelyet kb. 500.000,- Ft-ért meg lehetne vásárolni.  Meglátása, ha a beléptetı 
létesítmény megvalósítására is pályáznak, az a pályázati forrás nagy részét felemészti és 
nagyon kevés összeg marad a korlátok, a lelátók megvalósítására.  
Pap Tibor polgármester – a sportegyesület ezt a lehetıséget nem szeretné. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a sportegyesület ülésén részt vett, ahol elmondta, hogy forrást 
nem biztos, hogy tud az önkormányzat biztosítani a beruházás megvalósításához. Az ülésen 
elmondta azt, ha a biztonsági berendezések és a beléptetı megvalósítása lenne a 
legszükségesebb, erre kellene pályázni. A késıbbiekben pedig lehetne gondolkodni azon, 
hogy tartalékpálya megvalósítására kerüljön pályázat benyújtása. Már elhangzott a mai 
ülésen, hogy az önkormányzat költségvetése még nincs elfogadva és már költekeznek.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – röviden szól a játékos 
kisjáró megvalósításának szükségességérıl, mert egyéb esetben elképzelhetı, hogy nem 
engedélyezik a mérkızéseket. 
Természetesen az új pálya kímélése miatt nagyon jó lenne egy edzıpálya, de még nincs 
elfogadva a költségvetés. Véleménye szerint az ott lévı salakpályát kellene rendbe tenni és 
azt használni edzı pályaként. Egy kisebb beléptetı rendszer megvalósítása is szükségszerő 
lenne. Igények természetesen az elhangzottakon kívül is merültek fel. Megjegyzi, hogy más 
területen is lennének igények, valamint a Szociális Bizottság is nehéz helyzetben van.  
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Elmondja, hogy az utóbbi idıben sokat fordítottak a sportpályára, most a legszükségesebb 
feladatok megvalósításával ért egyet.  
Pap Tibor polgármester – véleménye, hogy a 7 millió forint + áfa összeget megtöltik úgy 
tartalommal, hogy a biztonsági berendezések és a beléptetés legyen az elsıdleges szempont, 
az követıen ami még belefér az összegbe. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki támogatja a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program keretében 
felhasználható támogatáshoz kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó Szövetség új elıminısítı 
pályázatára, biztonsági beruházás (külsı kerítés, korlátok, játékos kijárat) kategóriában, hogy 
a Dévavánáyai Sportegyesület pályázatot nyújtson be, az önkormányzat tulajdonában lévı 
Seres István Sporttelep labdarúgópályájának fejlesztésére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen elmondja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 52/2013.(II.20.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program keretében 
felhasználható támogatáshoz kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó Szövetség új 
elıminısítı pályázatára, biztonsági beruházás (külsı kerítés, korlátok, játékos 
kijárat) kategóriában, hogy a Dévavánáyai Sportegyesület pályázatot nyújtson be, az 
önkormányzat tulajdonában lévı Seres István Sporttelep labdarúgópályájának 
fejlesztésére.    
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Dévaványai Sportegyesületet 
a testület döntésérıl tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy az ülés befejezése elıtt van-e valakinek 
bejelentése? 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, a Gyomaközszolg Kft-vel kapcsolatban állnak, oly 
módon, hogy felvállalták Dévaványán az ügyfélszolgálat biztosítását. Több helyrıl kritika 
érkezett a tekintetben, hogy az ügyfélszolgálati iroda nem a legszerencsésebb helyen van a 
Hajós úton. Tudomása van arról, hogy a Hısök tere 3. szám alatt lévı helyiség, amely 
korábban fodrászüzletként mőködött megüresedett. Az lenne a kérése, hogy azt bérbeadás 
céljára hirdessék meg.   
Megjegyzi elképzelhetı az is, hogy az ügyfélszolgálatot nem fogják mőködtetni, a szolgáltató 
úgy oldja meg ahogyan tudja, mivel a szerzıdésben felül több feladatot kellene ellátniuk.  
A képviselı-testület döntése, hogy kiírják-e a pályázati felhívást vagy sem.  
Elmondja, hogy a lakosok több esetben félre vannak tájékozatva, javasolja, hogy ha ezzel 
kapcsolatos kérdés merül fel, hivatkozzanak a jogszabályokban foglaltakra. Erre való 
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hivatkozással tudták a Várospolitikai Fórumon jelenlévıket is tájékoztatni, és a továbbiakban 
is ezt tudják tenni.    
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselı részére. 
Földi Imre képviselı – egyetért azzal, hogy a Hısök tere 3. sz. alatt lévı helyiség kerüljön 
bérbeadás céljából meghirdetésre. Nagyon fontos lenne a lakosok számára az, hogy csekkes 
befizetés is biztosítva legyen a szolgáltatási díj teljesítésére.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ezzel kapcsolatban a testület által hozott 
határozat a Gyomaközszolg Kft. részére meg lett küldve.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, ha a szolgáltató küldi az elsı számlát azon 
szerepelni fog, hogy a lakosoknak kérni kell a csekket. A dolgokhoz való hozzáállást nem a 
legmegfelelıbbnek tartja az alpolgármester a Kft. részérıl.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy döntést kell hozni arról, hogy a Hısök tere 3. szám 
alatt lévı helyiségre vonatkozó pályázati hirdetményt a soron következı testületi ülésre 
készítsék elı. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa, Hısök tere 3. szám alatt lévı, 4/1. hrsz-ú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény tervezete a következı 
ülésre kerüljön beterjesztésre kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat: 

 53/2013.(II.20.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, 
Hısök tere 3. szám alatt lévı, 4/1. hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény tervezete a 2013. február 28-ai 
képviselı-testületi ülésre kerüljön beterjesztésre elfogadás céljából.  
 
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  
 

 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft. Felügyelı 
Bizottságában tagként Kiss Károly képviselı jelen van. Jó lenne, ha kapnának a 
Gyomaközszolg Kft. ügyeirıl tájékoztatást. Javaslata lenne az, hogy a képviselı-testület több 
tagja is vegyen részt a munkában. Az alpolgármester javaslata, - mivel február hónapban telik 
le az egy év -, hogy minden évben más képviselı vegyen részt ebben a munkában, tehát 
legyen rotáció e tekintetben. Véleménye szerint akkor nem következik az be, ami jelenleg 
bekövetkezett, hogy ügyfélszolgálatuknál megfordult lakosok számára érdekes információkat 
mondtak el.  
Földi Imre képviselı – véleménye, hogy nem kellene azon változtatni, hogy minden évben 
más képviselı legyen tagja a Felügyelı Bizottságnak.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy erre a feladatra fel kell készülni, ha éves rotáció 
van, abban az esetben nem tud felkészülni rá a tag, hiszen addigra már az év véget ér. 
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Elmondja, van olyan lehetıség, hogy a tulajdonos önkormányzatot a polgármester 
képviselteti, illetve a testület, vagy a polgármester által megbízott személy. A polgármester 
javasolja döntsenek úgy, hogy a tulajdonosi képviselı a Gyomaközszolg Kft-ben legyen az 
alpolgármester. Kiss Károly továbbra is a Felügyelı Bizottság tagja marad, az 
önkormányzatot, mint tulajdonost pedig az alpolgármester képviseli.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy ez esetben vissza kell mondania az 
ügyfélszolgálat mőködtetését, mivel a két dolog összeférhetetlen, ami többe fog kerülni a 
Gyomaközszolg Kft-nek és az önkormányzatnak is.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy ennek mi az indoka? 
Novák Imre alpolgármester – most mondta el, hogy más is lásson bele a Kft. dolgaiba és a 
lakosságot jobban tudják tájékoztatni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, egyetért azzal, hogy a lakosoknak legyen lehetıségük az úgynevezett 
sárgacsekken is befizetni a szolgáltatási díjat. Véleménye szerint a csekkeket a lakosok 
számára megbízott személyek által el is lehet juttatni, nem feltétlenül postai úton, ily módon a 
postaköltséget meg lehet takarítani.   
Elmondja, hogy több nyugdíjas kérdezte tıle, hogy van-e lehetıség kisebb – 80 literes – kuka 
igénylésére. 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a képviselı-testületi ülésen döntöttek arról, 
valamint a Várospolitikai Fórumon el is mondta, hogy a településen (10 %) kb. 300 fı tudja 
igénybe venni a kedvezményt, most ott tartanak, hogy kb. 400 fı igényelte. Természetesen a 
lakatlan ingatlan mentességet élvez, de ahol már 2 fı lakik, milyen jogon igényelné a 
kedvezményt. Dönthetnek kedvezmények biztosításáról, de év végén, ha a szolgáltató a 
tényleges költségeket benyújtja, az önkormányzatnak kell kifizetnie a különbözetet. 
Röviden szól arról, hogy a vonalkód arra vonatkozik, hogy a lakos megkötötte a szerzıdést a 
szolgáltatóval, nem pedig az ürítések számolására. Elképzelhetı, hogy ha a vonalkód az 
ürítések számlálására vonatkozna és azután fizetnék a díjat a lakosok, akkor sok esetben 
illegális hulladéklerakás történne. 
Az egyedül élık folyamatosan tudják kérni azt, hogy számukra 80 literes edényzet legyen 
biztosítva.    
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly képviselı – az alpolgármester által elhangzottakra reagál a képviselı. Elmondja, 
hogy a képviselı-testület megbízta, hogy a Gyomaközszolg Kft-ben a felügyelı bizottsági 
tagjaként képviselje Dévaványa Város Önkormányzatát. A Felügyelı Bizottság ülésein 
jegyzıkönyvek készültek, amelyek rögzítik, a képviselı hozzászólásait. Meg kell nézni, hogy 
keményen képviselte Dévaványa érdekeit. Tudomása szerint az alpolgármester vállalta fel azt, 
hogy a településen felmérést végez a tekintetben, hogy hány kuka és mekkora mérető van a 
lakosoknál. E tekintetben is csak titkolódzott az alpolgármester. Panaszkodik, hogy a lakosok 
nem a legszebb szavakkal illetik az ügyfélszolgálatot. Tudomása szerint senki sem erıltette az 
alpolgármesterre ezt a feladatot, saját maga vállalta el.  
Elmondja, hogy korábban is és most is azért harcolt és harcol, hogy Dévaványán kultúrált 
szemétszállítás legyen, a lakosok csak az elvégzett szolgáltatásért fizessenek díjat. Bízik 
abban, hogy a hulladékgazdálkodási törvény megalkotásával lehetıség nyílik arra, hogy a 
településen a 80 literes kuka biztosítása is elegendı lesz. A törvény ezen jellegő 
módosításával kapcsolatban Farkas Zoltán országgyőlési képviselı megtette a szükséges 
lépéseket. Röviden szól a Dévaványán történı szelektív hulladékgyőjtésrıl. Említést tesz 
arról, hogy a komposztálótelep nincs kihasználva. Megjegyzi, hogy a Bio-Sales Bt. jelenleg is 
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folytatja tevékenységét a településen a szelektív hulladékgyőjtés terén, nem tudja, hogy miért 
nem tudott a Bt. együttmőködni az alpolgármesterrel. A Bt. munkájával meg van elégedve.  
A képviselı bízik abban, hogy a javaslata foganatosítva lesz, amelyet elküldött az 
országgyőlési képviselı részére. Meglátása szerint a téli idıszakban két hetente is elegendı 
lenne a kukák ürítése, ilyen jól mőködı szelektív hulladékgyőjtés mellett. 
A képviselı, úgy gondolja, ha a Felügyelı Bizottságba évente más-más delegált lesz még úgy 
sem fog belelátni a munkába, mint most ı. Véleménye szerint a folyamatosság fontos.  
Említést tesz arról, hogy a kommunális hulladék mennyisége sokkal kevesebb, mint a korábbi 
években, amikor a Tappe Kft. volt a szolgáltató a településen. Az alpolgármester a Tappe Kft. 
dolgozója is volt, a képviselı nem tudja, hogy miért nem felelt meg ott a munkája.  
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy a személyeskedést tegyék félre.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy az alpolgármester megnyilvánulása a személyére is 
irányult. A Gyomaközszolg Kft. is most van a beszámoló készítésének az idıszakában. Úgy 
gondolja, hogy minden indulás nehéz. Egyértelmő, hogy a problémák az ügyfélszolgálaton 
csapódnak le. Lehet döntést hozni arról, hogy a Felügyelı Bizottságban nem jól végzi a 
munkáját a képviselı kéri, hogy az indokolják is meg akkor. Úgy gondolja, hogy eddig is 
Dévaványa érdekeit képviselte. Javasolja, hogy nézzék meg a jegyzıkönyveket és láthatják 
azokban, hogy milyen javaslatokat tett. Elmondja még, hogy a Felügyelı Bizottság ülésein is 
ugyanolyan keményen fogalmaz, mint itt.  
Novák Imre alpolgármester – úgy gondolja, hogy nem mondott semmi személyeskedı 
dolgot. Nem tisztje az, hogy megkritizálja a képviselı Felügyelı Bizottságban végzett 
munkáját. Ezt követıen sem fog személyeskedni. A képviselı kérdéseire válaszol, amelyeket 
feltett. Elsıként elmondja, hogy a Bio-Sales Bt. általa került a településre, az hogy mi történt 
gazdaságilag a két társaság között az nem tartozik senkire, a szelektív győjtés tovább zajlik.  
A felméréssel kapcsolatban elmondja, hogy a hivatalban dolgozó Gyuricza Mátéval 
egyeztetett, valamint a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetıje kérte meg arra, hogy a felmérést 
végezzék el. Elmondja, hogy 8 dolgozója több héten keresztül végezte ezt a feladatot, amelyet 
úgymond társadalmi munkában végeztek. A felmérés révén olyan adatbázis került a 
Gyomaközszolg Kft., a Polgármesteri Hivatal, valamint az ügyfélszolgálat felé, amely 
kiindulási alapja a rendszer üzemeltetésének. Fekete Úr a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetıje 
tett egy olyan javaslatot, mely szerint számukra anyagilag megérné az, hogy Dévaványa 
településen egy ügyfélszolgálatot mőködtessenek. Az alpolgármester elmondja, hogy az 
ügyfélszolgálati teendıket 1,5 dolgozóval végzik 125.000,- Ft/hó + áfa összegért. Ezen 
feladat elvégzése kb. havonta 300.000,- Ft kiadást jelentene a Kft. számára, ha 
Gyomaendrıdrıl járna át dolgozójuk az ügyfélszolgálatra. Röviden említést tesz arról, hogy 
milyen költségek merülnek fel a feladat ellátása során.  
Az alpolgármester elmondja, hogy nem szokott meghátrálni semmiféle feladattól. 
Röviden ennyiben kívánt reagálni a képviselı által elmondottakra.  
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy ezt a témát zárják le.  
Abban, hogy a Felügyelı Bizottságban legyen rotáció egy támogató volt.  
A polgármester elmondja, Gyomaendrıd jegyzıje felé jelezte, hogy a tulajdonos települések 
részére nem került még olyan anyag, amely az üzleti terv jóváhagyását, a Kft. belsı ügyeibe 
belátást biztosítaná. Elmondja, hogy erre vonatkozóan kaptak ígéretet, bízik abban, hogy 
2013. évben ezt az ígéretet tett is követi. Röviden szól arról, hogy három Kft. mőködik 
egymás mellett, amelyre érdemes figyelemmel lenni.  
Megjegyzi, hogy a Gyomaközszolg Kft. ajánlatát nem fogadták el Ecsegfalván, a korábbi 
szolgáltatóval hosszabbították meg a megállapodást.  
A polgármester szól az állami árszabályozásról, a hulladéktelep rekultivációjáról.  
Feke László mőszaki irodavezetı – röviden szól a szolgáltatási díjról, a szolgáltatónál 
felmerült költségekrıl.  
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Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a fürdınél a rendszer mőködik, amely a 
vízspórolásra irányul. Most már látható a szolgáltató által küldött számlákból, hogy mekkora 
a megtakarítás.  
Szól arról, hogy a rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokat közfoglalkoztatott 
dolgozóval végezték el közösen, saját szerszámokkal, szabadidıben, túlórában.  
Kérdése, hogy az elvégzett munkáért köszönetképpen lenne-e lehetıség bizonyos összeg 
elszámolására?    
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a köszönetet kívül más lehetıség nincs. A munka 
megkezdése elıtt kellett volna megbízási szerzıdést kötni a feladat elvégzésére.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1730 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 
 
 


