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I-1/4-5/2013. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 28-án 
megtartott rendes ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

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

Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Séllei Zsigmond  képviselı  
 
    
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı,  

Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai 
koordinátora, 

     Feke László mőszaki irodavezetı, 
Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetıje, 

     Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járás Hivatal vezetıje, Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı, Valánszki Róbert járási kormánytisztviselı, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK 
igazgatója, Tóth Erika a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Erdeiné 
Mucsi Márta a József Attila Mővelıdési Ház intézményegység vezetıje, Burainé Murányi 
Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény vezetıje, Diósné Ambrus Erzsébet 
óvoda intézményegység vezetı, Kürti Ignácné a civilszervezetek képviseletében, Szlovák 
Zsolt rendır fıhadnagy ırsparancsnok.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat, külön köszönti Andó Ágnest a 
Gyomaendrıdi Járás hivatalvezetıjét.  
 
A polgármester elmondja, a mai ülésen Séllei Zsigmond képviselı nem jelent meg, aki 
távolmaradásának okát nem jelezte.  
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 8 fı. 
 
A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 

1. Beszámoló a Strandfürdı és Gyógyászat intézményi mőködésérıl. 
Elıadó: Kállai Anikó szakmai koordinátor 
 

2. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekrıl. 
 A fejlesztési elképzelések egyenként: 

- Piactér lefedése, 
- Kossuth utcai járda javítása (teljes felületén), 
- Óvodai mosdók felújítása (Könyves K. u., Hajós u., Eötvös u.) 
- Városüzemeltetési Kft., vagy egyéb szervezet létrehozása, 
Pályázat útján megvalósítandó fejlesztések körében: 
- Tornacsarnok építése, 
- Játszótér építése, 
- Fıtér hiányzó részének felújítása, 
- Csapadékvíz elvezetı árok lefedése (Sport úton az Autóscsárdától a MOL 

töltıállomásig), parkoló építéssel együtt. 
Elıadók:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
    

3. Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója a könyvtár 
szakmai tevékenységérıl. 
Elıadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezetı  
   

4. A 2013. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, 
valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 
 

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

Határozat: 
 54/2013.(II.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. február 28-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Beszámoló a Strandfürdı és Gyógyászat intézményi mőködésérıl. 
Elıadó: Kállai Anikó szakmai koordinátor 
 

2. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekrıl. 
 A fejlesztési elképzelések egyenként: 

- Piactér lefedése, 
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- Kossuth utcai járda javítása (teljes felületén), 
- Óvodai mosdók felújítása (Könyves K. u., Hajós u., Eötvös u.) 
- Városüzemeltetési Kft., vagy egyéb szervezet létrehozása, 
Pályázat útján megvalósítandó fejlesztések körében: 
- Tornacsarnok építése, 
- Játszótér építése, 
- Fıtér hiányzó részének felújítása, 
- Csapadékvíz elvezetı árok lefedése (Sport úton az Autóscsárdától a MOL 

töltıállomásig), parkoló építéssel együtt. 
Elıadók:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
    

3. Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója a könyvtár 
szakmai tevékenységérıl. 
Elıadó:  Somogyi Erzsébet intézményegység vezetı  
   

4. A 2013. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, 
valamint a középtávú (három éves) számítások bemutatása. 
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 
 

5. Bejelentések  
 
 
Pap Tibor polgármester – a fı napirendek tárgyalását megelızıen a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át. 
Az írásos jelentés a képviselık számára megküldésre került. Több olyan téma van, amelyekre 
a bejelentések során vissza fognak térni.  
A 40/2013.(II.7.) Kt. határozat a székely zászlóval kapcsolatos döntés. A végrehajtásnál le 
van írva, hogy dr. Ágoston Sándor képviselı, az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi 
Bizottság elnöke a testület döntése értelmében a székely zászlót Budapesten a XXII. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban tartandó székely zászló átadásával kapcsolatos ünnepségen átvette, 
amely az ülésterem falára kerül. Elmondja, hogy a testvértelepülés által készítetett és 
legkésıbb március 4-én megérkezı zászló pedig a zászlósorba az épület bejáratához fog 
kerülni. Ennek a mikéntjérıl a bejelentések során meg kell egyezni.  
A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.   
 
A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi munkaterv szerinti testületi ülés óta, amely 2013. 
január 31-én volt, két alkalommal került sor rendkívüli ülés megtartására 2013. február 7-én 
és február 20-án. 
 
2013. február 7. 
- Az elsı napirendi pont keretében a Képviselı-testület 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 a beterjesztett Ajánlattételi felhívást 
jóváhagyja. 

- Döntöttek arról, hogy az Új Széchenyi Terv Környezeti és Energia Operatív Program 
támogatási rendszer keretében kiírásra kerülı KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú projekt 
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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.) 

A második napirendi pont keretében a bejelentéseket tárgyalták. 
- Képviselı-testület úgy döntött, hogy folytatni kívánja az egész járóbeteg-szakellátási 

feladatokat - reumatológiai járóbeteg - szakrendelési feladatot, fizioterápiás és 
gyógytorna szakellátásokat. 

- A Képviselı-testület a Kelet Postás SE kérelmére úgy döntött, hogy hozzájárul a 10 m 
x 20 m-es rendezvénysátor bérleti díjának mérsékléséhez, melynek mértéke 50 %, 
azaz 40.000,- Ft + ÁFA. 

- A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a polgármester keresse meg Székelykeresztúr 
testvértelepülés polgármesterét az ügyben, hogy Dévaványa Város Önkormányzata 
részére ajándékozzanak egy székely zászlót, amellyel összetartozásukat fejezik ki.  

- Képviselı-testület úgy döntött, 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. 

 
2013. február 20. 

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.  
A Képviselı-testület úgy döntött, 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.  

2. Döntéshozatal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásról. 
A Képviselı-testület 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 elfogadta a testület.  

3. A Polgármesteri Hivatal megszüntetı okiratának és a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása. 

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

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

6. Bejelentések  
- A Képviselı-testület jóváhagyta a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2013. 

február 12-én 16/2013.(II.12.) számú határozatával elfogadott egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. 
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- A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Strandfürdı és Gyógyászatnál lévı 
reumatológiai szakrendelıt a PRIMA-PROTETIKA Kft. (5600 Békéscsaba, 
Gyulai u. 35. sz.) részére 10.000,- Ft/rendelés + áfa összegért bérbe adja.  

- Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatás alakulásáról. 
- A Képviselı-testület úgy döntött, 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, egyben megbízza a 
mőszaki irodát az ajánlatkérés lebonyolításával:  

- 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 úgy döntött, hogy a Kistérségi Startmunka Mintaprogram  
Szociális foglalkoztatás keretén belül fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz 
beszerzése vonatkozásában alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre, egyben 
megbízza a mőszaki irodát az ajánlatkérés lebonyolításával: 

- 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. 

- A Képviselı-testület úgy döntött, 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.    

- Döntöttek arról, hogy a Dévaványa, Hısök tere 3. szám alatt lévı, 4/1. hrsz-ú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 
kerüljön beterjesztésre a soron következı ülésre, amelyet a bejelentések között 
fogják tárgyalni.  

 
A polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl tájékoztatja a jelenlévıket. 

- 2012. február 4-én a Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületet 
képviselı Pájer Sándor elnök vezetésével tájékoztatót tartottak a helyi 
vendéglátással, szálláshely biztosítással, programszervezéssel, turizmussal 
foglalkozóknak azzal a szándékkal, hogy Gyomaendrıd, Dévaványa, Körösladány, 
Mezıberény települések szolgáltatói együttmőködését kérjék az általuk megnyert 
Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet felállítását, majd további 
fenntartását célzó folyamatban.  

Az indító megbeszélést még két további egyeztetés követte, amit követıen 
levélben tájékoztatást kaptak arról, hogy Dévaványán az érintettek létrehozták a 
GYÜSZTE dévaványai cégcsoportját.  
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- 2012. február 5-én agrárkamarai választások történtek, aminek a megyén belül egyik 
kijelölt helyszíne a dévaványai polgármesteri hivatal nagyterme volt. A választást, 
ami 8 órától 16 óráig tartott dr. Halász Tibor szeghalmi közjegyzı felügyelte.  

- 2012. február 6-án volt Gyomaendrıdön a Járási Hivatalban a szakigazgatási szerv 
vezetıkkel közösen tartott értekezlet az új járásban mőködı és a feladatellátásban 
érintett szervezetek képviselıi között, amelyen a járási hivatal vezetıjének 
meghívására vehetett részt a polgármester.  

- 2012. február 8-án a Kormányhivatal Munkaügyi Központján keresztül érkezett a 
2013. évi közfoglalkoztatás pályázatát érintı tájékoztatás, ami szerint át kellett 
dolgozni a pályázatokat a létszám ugyan maradhatott, de a foglalkoztatás 8 óráról 6 
órára, idıtartamát 10 hónapról 5 hónapra kellett csökkenteni három programelemnél. 
Az átdolgozást elvégezte a hivatal, de jelezték az ebbıl adódó feszültségeket is.  

- 2012. február 19-én délelıtt a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatónıjével 
és munkatársaival tárgyaltak az intézmény fenntartó váltása elıtti közös teendıkrıl.  

Ugyanezen a napon Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármesterével és 
munkatársaival egyeztettek a közös önkormányzati hivatal létrehozását célzó 
megállapodás tervezetének módosításáról, pontosításáról.  
Délután Dr. Kiss Jenı úrral az ATEVSZOLG Zrt. vezérigazgatójával az 
ORGANOFERM Kft. komposztáló telep üzemeltetésével kapcsolatos gondjairól 
egyeztettek. Az ATEVSZOLG Zrt., mint rész tulajdonosa a jelenlegi 
üzemeltetınek elképzelhetınek tartja, hogy közvetlenül átveszi üzemeltetésre a 
dévaványai komposztálót és a hódmezıvásárhelyi begyőjtési körzet keleti 
területérıl ide fogadja a komposzt alapanyagot.  

- 2012. február 20-án Gyomaendrıdön a Járási Hivatalban a településvezetık 
munkamegbeszélésén vettek részt Balogh Csilla jegyzıvel együtt.  

- 2012. február 26-án Orosházán a DAREH elnökségi ülése volt, ahol már harmadik 
ízben került a dévaványai hulladékudvar anyaga átadásra, másnap 27-én megjelent a 
tervezı. Bízik abban, hogy a folyamat abba az irányba megy most már ahogyan azt 
szeretnék.  

 
A polgármester említést tesz a benyújtott pályázatok elbírálásáról. 
Elmondja, hogy a 2012. évi BM-es központi pályázatok elbírálásáról megérkezett a döntés, 
mely szerint sem a mőfüves sportpálya – ami az MLSZ pályázatának keretén belül már 
elkészült –, sem a térfigyelı rendszer megvalósítására vonatkozó pályázat nem nyert. 
Jelezték, hogy ezen pályázatok újabb kiírásban beadhatók lesznek.   
 
A polgármester a közfoglalkoztatással kapcsolatos aggályokról már tett említést. A programot 
újból át kellett dolgozni, amit be is nyújtottak. Több foglalkoztatást nem biztosított, de 
visszahozta az eredeti forrásokat a bér- és járulékra, eszköz- és anyagbeszerzésre kevésbé. Így 
lehetıség van az eredeti létszám 10 hónapon keresztül 8 órában történı foglalkoztatására. Ezt 
a tájékoztatást az ülés megkezdése elıtt telefonon kapta. Bízik abban, hogy ezt fogják leírni, 
mivel március 1-tıl ezzel kapcsolatban kötelezettségeik vannak.  
 
Az adósságkonszolidációval kapcsolatos megállapodás a mai napon aláírásra került a Békés 
Megyei Kormányhivatalban. A 40 %-os mértéken nem történt változtatás, a 20 %-os 
többletigény ellenére. A Megállapodás, amelyet dr. Matolcsy György államháztartásért felelıs 
miniszter, dr. Pintér Sándor helyi önkormányzatokért felelıs miniszter és a polgármester írt 
alá, az említett 40-os mértéket tartalmazza. Azt, hogy a késıbbiekben mit lehet majd elérni azt 
több tényezı is befolyásolja. 
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A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
Aki elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl a 
következı határozattal: 
 

Határozat: 
 55/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2013.(I.10.), 9/2013.(I.31.), 
10/2013.(I.31.), 11/2013.(I.31.), 12/2013.(I.31.), 13/2013.(I.31.), 14/2013.(I. 31.), 
15/2013.(I. 31.), 16/2013.(I. 31.), 19/2013.(I.31.), 23/2013.(I.31.), 24/2013.(I.31.), 
26/2013.(I.31.), 27/2013.(I.31.), 29/2013.(I.31.), 31/2013.(I.31.), 32/2013.(I.31.), 
33/2013.(I.31.), 36/2013.(II.7.), 37/2013.(II.7.), 38/2013.(II.7.), 39/2013.(II.7.), 
40/2013.(II.7.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul 
veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt 
eseményekrıl.  

 
 
(A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a Strandfürdı 
és Gyógyászat intézményi mőködésérıl szóló beszámoló megtárgyalása. 
A polgármester megadja a szót Kállai Anikó részére, ha az írásos anyagot szóban kívánja 
kiegészíteni akkor, azt tegye meg.  
Kállai Anikó a Standfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora – az írásos beszámolót 
szóban nem kívánja kiegészíteni. 
Elmondja, hogy a beszámoló a Strandfürdı és Gyógyászat 2012. évi mőködésérıl készült. 
Úgy gondolja, hogy az írásos anyag részletes.  
Elmondja, hogy az elmúlt évben a szálláshelyek kialakítása megtörtént, errıl még bıvebb 
tájékoztatást nem tud adni. 
A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kállai Anikónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az 
ülésen elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság hétfıi ülésén a beszámolót véleményezte.  
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Az ülésen szó volt a büfé mőködtetésérıl, ami miatt a lakosság részérıl elégedetlenség 
mutatkozott. Ismert, hogy a büfét egy gyomaendrıdi vállalkozó üzemelteti. Felmerült az is az 
ülésen lehetıségként, hogy a büfét hirdessék meg újból bérbeadásra, valamint az is, hogy 
megbeszélést kezdeményezzenek a bérlıvel, a legközelebbi Pénzügyi Bizottság ülésére hívják 
meg.  
A bizottság egyetértett azzal, hogy a legközelebbi bizottsági ülésre a bérlıt hívják meg és 
beszéljék meg a problémákat. 
A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 
az ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – a bizottsági ülésen szó volt az ifjúsági táborról is. Véleménye 
szerint le kellene tisztázni, még a szezon kezdete elıtt azt, hogy kinek a felelısségkörébe 
tartozik a tábor karbantartása, üzemeltetése. Megjegyzi, hogy az utóbbi idıben több gond 
mutatkozott ezen a területen. 
A bizottsági ülésen felmerült az is, hogy a kiajánlás milyen szinten történt meg, amirıl 
szeretne néhány mondatban tájékoztatást kapni. A bizottsági ülésen kiemelték az elmúlt év 
sikereit, hiszen voltak pozitív eredmények is.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kállai Anikó részére.  
Kállai Anikó a Standfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, hogy már az 
elmúlt év során elkezdıdött az ifjúsági tábor hirdetése. Felkerült a hirdetés a Dévaványa 
Város honlapjára, van a Strandfürdınek is külön honlapja, amelyen szintén szerepel a tábor. 
A facebook közösségi oldalon keresztül is hirdetnek. Szerzıdést kötöttek egy éves 
idıtartamra arra vonatkozóan, hogy 8 szállást hirdetı honlapokon is szerepel a lehetıség. 
Elmondja, hogy a Dél-alföldi Termál Klaszter Regionális Egyesületnek 10.000 példányban 
meg fog jelenni egy kiadványa, amelyben szintén szerepelni fognak.  
A pozitívumokról szól röviden. Elmondja, hogy a gyógyászati szolgáltatások egyre szélesebb 
körben ismertek, egyre több településrıl (pl. Szeghalom, Vésztı, Ecsegfalva stb.) érkeznek a 
szolgáltatást igénybe venni, és ennek köszönhetıen a bevétel is emelkedik.  
Pap Tibor polgármester – meg van határozva, hogy az üzemeltetés kinek a feladatkörébe 
tartozik, ezzel kapcsolatban okiratok is kerültek módosításra. Elmondja, hogy a következı 
elıterjesztésben van egy rész, amely tovább gondolja az üzemeltetést, nem csak a fürdı 
vonatkozásában, hanem a sportpálya, iskolák és még sorolhatná, a Városgazdálkodási Irodáról 
lenne szó. Errıl többet nem szól, majd a következı napirend kapcsán bıvebben tárgyalják.  
A marketing tevékenységgel kapcsolatban elmondja, hogy az Utazás 2013. Kiállításon jelen 
van az ifjúsági tábor a Körös-Sárréti Turizmus kiadványában. A kiadványban bemutatásra 
került a fürdı, külön a szálláshelyek. Megjegyzi, hogy Nagyváradról is van érdeklıdés, 
anyagokat kértek, hogy kiállításukon be tudják mutatni a lehetıséget.  
A büfé üzemeltetésével kapcsolatos észrevétel egyértelmő volt, a bérlıvel tárgyalást kell 
kezdeményezni, az újabb fejlesztések miatt is. Megjegyzi, hogy az érdek közös.  
Nyuzó Marietta képviselı – megköszöni a felvetésére kapott válaszokat.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
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Kiss Károly képviselı – a bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a Vöröskereszt 
Alapszervezete kéréssel fog fordulni a fürdıhöz a tekintetben, hogy a véradók részére 
strandbelépıt biztosítsanak Mórahalom településhez hasonlóan. Megjegyzi, hogy ez is egy jó 
reklám lenne.   
Pap Tibor polgármester – a bizottsági ülésen elhangzott, hogy milyen módon van erre 
lehetıség.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, mivel egy ifjúsági táborról van szó, így javasolta a Köznevelési Lapban 
is meghirdetni. A fürdı szakmai koordinátora jelezte, hogy ez ügyben már tett lépéseket.  
Szó volt arról is az ülésen, hogy még nincs neve a tábornak.   
Kállai Anikó a Standfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, hogy az elmúlt 
évben írtak ki pályázatot a tekintetben, hogy várják az ötleteket az ifjúsági tábor nevére 
vonatkozóan. A kiírásra egyetlen egy javaslat sem érkezett.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, kap olyan lakossági észrevételeket, hogy szakrendelésre 
hosszú idıt kell várni, ezért más településre mennek a betegek, a kiírt kezeléseket 
elképzelhetı, hogy nem is Déványán veszik fel. Ezen a területen együtt gondolkodni kell 
Urbancsok fıorvosasszonnyal, legalább a régi rendelési idıt vissza kellene állítani. 
Tudomása van arról, hogy Hajdúszoboszlóra is szerveznek csoportokat vizsgálatra, amit nem 
szabadna megengedni.  
Kállai Anikó a Standfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora – elmondja, hogy heti egy 
alkalommal történik rendelés, az elıjegyzés 2-3 hétre szól. Megjegyzi, hogy ez nem a 
leghosszabb várólista, hiszen vannak olyan szakrendelések, ahol 2 hónapot is várni kell a 
betegeknek a vizsgálatra.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a témához kapcsolódóan van-e még valakinek 
hozzászólása? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Bíznak abban, hogy változatlan belépıárakkal, idıben történı nyitással a többlet kiadás 
kezelhetı lesz. Tudott, hogy ez is egy önként vállalt feladat, amit elıbb-utóbb önmagát el kell 
tartania, mivel nem biztos, hogy erre a feladatra tudnak többletet fordítani.  
A polgármester az elsı napirend vitáját lezárja azzal, hogy a büfé üzemeltetıjével kezdıdjön 
el a tárgyalás, ennek eredményeként a bizottság részérıl kerüljön egy javaslat a testület elé, a 
fürdınél kezdıdjön el a szezon elıkészítés, vállalják a fürdınél a gyógyászat mőködtetését, az 
OEP finanszírozásra jogosultak lesznek, de a feltételeket meg kell teremteni.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a dévaványai Strandfürdı és Gyógyászat mőködésérıl, az egészségügyi 
szolgáltatás helyzetérıl, a mőködés személyi, tárgyi feltételeirıl szóló beszámolót, valamint  

 
Határozat: 

 56/2013.(II.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a dévaványai Strandfürdı és 
Gyógyászat mőködésérıl, az egészségügyi szolgáltatás helyzetérıl, a mőködés 
személyi, tárgyi feltételeirıl szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
A képviselı-testület úgy dönt, hogy a Strandfürdınél lévı büfé üzemeltetıjével a 
Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság kezdjen tárgyalást a 
büfé minél színvonalasabb üzemeltetése érdekében, amelynek eredményeként a 
bizottság részérıl kerüljön javaslat a testület elé, valamint a fürdınél kezdıdjön el a 
szezon elıkészítése. 
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A képviselı-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság elnöke, képviselı  

Határidı:  folyamatos 
 

 
(A Strandfürdı és Gyógyászat intézményi mőködésérıl szóló beszámoló a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzati fejlesztési elképzelésekrıl szóló tájékoztató megvitatása. 
Az elképzelésekrıl a bizottsági ülésen is tárgyaltak. Tekintettel kell lenni a pénzügyi 
helyzetre, mivel az igények és a lehetıségek nem igazán vannak szinkronban.  
A polgármester megkérdezi Feke László mőszaki irodavezetıt, hogy a leírtakon túl kíván-e 
még valamit elmondani? 
Megadja a szót részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – a leírtakhoz szóbeli kiegészítése nincs, a felmerülı 
kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági 
ülésen elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság hétfıi ülésén ezen anyagot is részletesen 
megtárgyalták. Úgymond ezen napirend az, ami az álmodozás kora is.  
Elmondja, hogy ahány képviselı, annyiféle elképzelés és javaslat volt az ülésen. A képviselık 
próbálják a fejlesztéseket arra a területre összpontosítani, amerre laknak. 
A piac lefedésével kapcsolatban elmondja, hogy óvatosan járt el a bizottság, hiszen a piac 
egyre szőkül, egyre kisebb, aminek az okát ismerik.  
Elmondja, hogy a Kossuth utcai járda javítása is szerepel a Gazdasági Program 
településfejlesztési elképzelései között, mint megoldandó feladat, ami a saját forrásból történı 
beruházások között szerepel. A felújításnak idıszerőségét senki sem vitatja, de ettıl sokkal 
rosszabb járdák is vannak a településen.  
Az Óvodai mosdók felújítása szintén nagyon sürgıs lenne. E beruházás tekintetében is voltak 
különbözı javaslatok.  
A pályázatok útján megvalósítandó fejlesztések körében nagyon fontos lenne a tornacsarnok 
építése, szó volt a játszótér létesítésérıl. Ezen elképzelések megvalósításának függvénye, 
hogy lesz-e ilyen jellegő pályázati kiírás.  
Ismert, hogy a csapadék vízelvezetı rendszer IV. ütemének megvalósítása elkezdıdött. 
Elmondja, hogy a fejlesztési elvárások jogosak a lakosság részérıl, amiben egy sorrendet kell 
felállítaniuk az anyagi lehetıségekhez mérten. Tehát a bizottság javaslata, hogy „addig 
nyújtózkodjanak, amíg a takaró ér”.    
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban ki kíván szólni? 
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Megadja a szót Kanó József képviselı részére. 
Kanó József képviselı – elmondja, hogy ezzel a témával már a ciklus elején foglalkoztak. 
A bizottság elnöke említést tett arról, hogy a felsorolt fejlesztések egy része álomkategóriába 
tartozik. A költségek egyre csak emelkednek, a piac fejlesztése kb. 70 millió forintba kerülne.  
Fontos lenne a városközpontban a kerékpárút nyomvonalának az áthelyezése, a parkolók 
kialakítása, emlékei szerint ez kb. 20 millió forintba kerülne.  
A játszótér megvalósításának kérdése már nagyon sok alkalommal felvetıdött, erre a célra 
most már van terület, figyelni kell a pályázati lehetıségeket.  
Fontosnak tartaná még két éven belül bizonyos utak rendbehozatalát. Említést tesz a Bogya-
telepen lévı utakról, a Nyíl utcáról és még néhányról. Az utak felújításáról a Várospolitikai 
Fórumon is szó esett, ezt központi kérdésként kellene kezelni. A mőszaki irodavezetı biztos 
fog a jelenlévık számára tájékoztatást adni a megvalósítás tervezett módjáról.  
A képviselı szól a járdák felújításának fontosságáról is. A képviselı véleménye szerint a 
Kossuth úti járdáktól vannak sokkal rosszabb állapotú járdák is. Ezen felújításokat 
folyamatosan, szisztematikusan kell végezni. Sok esetben a közutat használják a gyalogosok, 
mivel a gyalogjárdák közlekedésre nem alkalmasak.  
Személy szerint az általa elmondottakat tartja fontosnak a képviselı, ezekben a kérdésekben 
véleménye szerint kompromisszumot tudnak kötni.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – e témában a bizottsági ülésen is vita alakult ki. Továbbra is az a 
véleménye, hogy a településen a második legforgalmasabb a Kossuth utca. Elmondja, hogy az 
elmúlt évben is történtek járda felújítások megjegyzi, hogy ı is végzett el a környezetében 
ilyen felújítást.  
A mai ülésen még nem esett szó a Városüzemeltetési Kft., vagy egyéb szervezet 
létrehozásáról. Az önkormányzatnak létre kell hozni egy ilyen jellegő társaságot, amely kb. 
12-15 fıbıl állna. Történnek a településen beruházások, amely ezen belül is elvégezhetı 
lenne, valamint nagyon fontos, hogy egy kézben lenne minden.  
Szeretné, ha legkésıbb a nyár folyamán a három óvodában megtörténne a vizesblokk 
felújítása, akár pályázati úton. A három intézményben lévı vizesblokk felújításához 
szükséges anyag- és munkadíjköltség 3,6 millió forint + áfa összegre tehetı ki. E tekintetben 
is figyelni kell a pályázati kiírásokat, ha ilyen módon nem lesz lehetıség a felújításra, akkor 
azt saját költségvetés terhére meg kell csinálni.  
Elmondja, hogy azokban az utcákban, ahol már több éve megalakultak az úttársulások ott 
szükséges lenne a megvalósítás. Az irodavezetı ennek módjáról majd fog szólni.  
Szól arról is, hogy milyen arányban szükséges az utcában lakóknak a beleegyezése ahhoz, 
hogy az úttársulás megalakuljon.  
Ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károly képviselınek a hozzászólását.  
Megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – az elıtte szólókkal egyetért. Látható a hozzászólásokból, hogy a 
képviselık azon lakosok érdekeit próbálják képviselni, ahol laknak, amit természetesnek tart.  
Nagyon sok lakos fordul feléjük azzal a kérdéssel, hogy utcájukban mikor lesz aszfaltos út. A 
megvalósítás költségeinek fedezetére elhangzott az LTP-s konstrukció, ami már a lakosok 
körében ismert. Ezen konstrukció havi kiadást jelentene, amelynek összege nem lenne magas, 
elfogadható lenne a lakosok számára.  
A bizottsági ülésen az volt a kérése, hogy az úttársulások újbóli szervezése kezdıdjön el, 
amennyiben a lakosok úgy látják, hogy a mőszaki irodavezetı által javasolt LTP-s 
konstrukciót ık is el tudják fogadni, akkor ezt minél elıbb meg kellene lépni, még abban az 
esetben is, ha jelentısebb önerıt is hozzá kellene tenni az önkormányzatnak. Véleménye 
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szerint ezen utcák aszfaltozását nem az év második felére kellene hagyni, mivel az nem a 
legszerencsésebb, nem tudták az elvárt színvonalat elérni.  
Meg kell osztani a tervezett fejlesztéseket a tekintetben, hogy melyekre lehet pályázatot 
benyújtani és melyekre nem, melyek azok, amelyeket önerıbıl tudják megvalósítani.   
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az írásos anyagból két dolgot kíván kiemelni.  
A képviselı fontosnak tartja a városüzemeltetési kft., vagy egyéb szervezet létrehozását, 
valamint arról, hogy ennek keretében milyen tevékenységek elvégzésére lenne lehetıség.   
A képviselı említést tesz a középiskolánál egy tornacsarnok megvalósításának fontosságáról.  
A mőszaki iroda munkatársai figyelemmel vannak az ilyen jellegő pályázati kiírásokra.  
Itt kéri a járási hivatalvezetı asszonyt, hogy lehetısége szerint segítsen a tornacsarnok 
megvalósítása kapcsán.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – említést tesz arról, hogy a Deák F. u. és a Zrínyi út egyes 
szakaszai járhatatlanok, amire a mőszaki iroda figyelmét felhívja. Megjegyzi, hogy ı nem 
ezen a település részen él.  
Évek óta azon vannak, hogy Dévaványán legyen egy olyan játszótér, amely nem zárt udvaron 
helyezkedik el és a gyermekek azt bármikor igénybe tudják venni. Megjegyzi, hogy a 
mővelıdési ház udvarán lévı játékokkal is bármikor játszhatnak a gyermekek.  
Meglátása szerint nem a városüzemeltetési iroda létrehozására van a legnagyobb szükségük, 
hanem arra, hogy a meglévı vagyont és felhasználását, inkább egy vagyonkezelıi ellenırzési 
csoport felügyelje, amelynek létrehozása nem kerül annyiba, mint egy ilyen társaság 
létrehozása. Ezáltal követhetı lenne a meglévı vagyon felhasználása és annak ellenırzése. Ha 
mégis egy ilyen szervezetet hoznak létre, akkor kerüljön bele a mezıgazdaság, mivel az profit 
orientált. Az elızıekben elhangzottak alapján csak kiadása lenne a szervezetnek, a 
mezıgazdaság bevételt is eredményezne. Egyéb esetben nem látja értelmét a szervezet 
létrehozásának.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Nyuzó Marietta képviselınek az elmondottakat.   
Megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – szó volt a városüzemeltetési szervezet 
létrehozásáról, amely elsı sorban az önkormányzat által fenntartott, mőködtetett intézmények 
feladatellátásával lenne kapcsolatos. Elmondja, hogy az elmúlt 5,5 évben az ÁMK kereteiben 
belül történt az intézmények üzemeltetése. Náluk már e tekintetben kialakult egy rendszer, 
természetesen minden kialakult rendszeren lehet javítani. A feladatokat el tudták végezni, 
ritkán fordultak segítségért az önkormányzathoz. Említést tesz a szilárd tüzeléső főtésrıl, 
amelyet szintén meg tudtak oldani. Megjegyzi, ha már nem lesz főtés, lesz más feladat a 
dolgozók részére pl. főnyírás, tisztasági meszelés és még sorolhatná. Úgy gondolja, hogy az 
ÁMK-nál dolgozó munkatársak ezeket a feladatokat maradéktalanul el tudják látni. 
Megjegyzi, hogy feladat van bıven, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 
januártól az ÁMK-hoz tartozik, ami kapcsán szintén jelentkezik plusz feladat. Szól a takarítási 
feladatokról, valamint a vagyonvédelemrıl. Biztos, hogy jók az ilyen szervezetek, de meg kell 
gondolni, hogy milyen megoldás lesz a megfelelı. 
Nagyon örülne annak az ÁMK igazgatója, ha a településen létesülne egy tornacsarnok. 
Elmondja, hogy a középiskolások heti két alkalommal használják a Körösladányi úti 
tornatermet. Megjegyzi, hogy az elkövetkezendı idıben nagyon sok testnevelés órát kell 
megtartaniuk.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni az ÁMK igazgatójának a véleménynyilvánítást.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – Nyuzó Marietta felvetéséhez kapcsolódóan elmondja, hogy az írásos 
anyag 4. oldalán szerepel a városüzemeltetési szervezethez tartozna a karbantartó-, 
mezıgazdasági részleg, a gépjármővezetık, takarítók, főtık. Meglátása, hogy egy ilyen 
szervezeten belül sokkal több embert lehetne foglalkoztatni. Röviden szól arról, hogy milyen 
feladatok kerülnének ellátásra a szervezeten belül. Jó szervezéssel, megfelelı irányítással egy 
hatékony szervezetet lehetne mőködtetni.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – úgy gondolja, hogy ehhez a beszámolóhoz mindenki a saját 
véleményét mondta el.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – Nyuzó Marietta felhívta a mőszaki iroda figyelmét arra 
vonatkozóan, hogy a Deák F. u. és a Zrínyi u. egyes szakaszai járhatatlanok. Elmondja, hogy 
a mőszaki iroda addig tud járdát és utat építtetni, amíg a költségvetésben biztosított keret 
elegendı. Megjegyzi, hogy a költségvetésben járdafelújításra 1 millió forint, az utak 
karbantartására pedig 2 millió forint szerepel, az utóbbiban szerepel a hó eltakarítás, a 
csúszásmentesítéshez szükséges anyag stb. költsége is. Elképzelhetı, hogy ezek után mekkora 
összeg marad kátyúzásra. Több forrást kell elkülöníteni, ık akkor örömmel 
megversenyeztetik a munkát és a feladat elvégzésre kerül.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a mezıgazdaság is szerepel ebben az anyagban. Elmondja, 
hogy ezen szervezet létrehozásának a lehetıségét nem azért vetették fel, hogy munkahelyeket 
szüntessenek meg. Van egy-egy csoport, akik tartoznak egy-egy munkáltatókhoz és csak egy 
feladat elvégzésére koncentrálnak. Vannak olyan idıszakok, amikor a 8 órás munkavégzés 
kevésnek bizonyul, de vannak olyanok is, amikor a 8 órás munkaidı nincs kihasználva. 
Ezeknek a kiscsoportoknak külön van szállítójármővük, külön közlekednek. Véleménye 
szerint sokkal gazdaságosabb lenne, ha ezek a csoportok egybe kerülnének, egy vezetıjük 
lenne és a munkavégzés is hatékonyabb lenne. Említést tesz arról, hogy a traktorokra és a 
pótkocsikra nem csak a mezıgazdaságban van szükség, hanem más feladatok végzésénél is 
pl. kátyúzás stb. Itt is adódik abból fennakadás, hogy egy gépnek két helyre kell egyszerre 
mennie. Ami költségként pluszba jelentkezne az egy fı vezetı bér- és járulékai. Azon 
dolgozóknak, akik ebben a szervezetben dolgoznának a bér- és járulékai a 2013. évi 
költségvetésbe be van tervezve, függetlenül attól, hogy ki a munkáltatójuk. Elmondja, hogy 
ellenırzı szervet egy fıvel nem lehet létrehozni, minimum 3 dolgozó kellene, akiknek 
biztosítani kellene a bér- és járulék költségeit, mivel az nem szerepel a költségvetésben. Arról 
sincs szó, ha ez a szervezet hatékonyabban mőködik, hogy év végére pl. 2 főtıvel, 3 
takarítóval kevesebbre lesz szükség. Tehát arról van szó, hogy a felszabadult munkaidıt 
hasznosan tudják eltöltetni, több feladatot tudjanak elvégeztetni. Az írásos anyagban erre 
kívántak rávilágítani.  
Köszöni a figyelmet.  
 
Nyuzó Marietta képviselı távozott az ülésterembıl, így a testület létszáma 7 fı.  
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.    
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester a témát lezárja.  
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Elmondja, megpróbálkozik azzal a nehéz feladattal, hogy minden felvetett kérdésre alternatív 
javaslatot tegyen, az irányban menjenek tovább, mivel a problémafelvetésekre valamilyen 
módon reagálni kell.  
A piactér lefedésével kapcsolatban javasolja a polgármester, hogy a korábbi terveket 
gondolják át. A helyi piacokra vonatkozó kormányzati elképzelésekre, pályázati kiírásokra 
legyenek figyelemmel. Készítsenek saját részre egy megvalósíthatósági tanulmányt. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 57/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy piactér 
lefedésével kapcsolatos fejlesztési elképzelés megvalósítása érdekében a korábbi 
terveket gondolják át, a helyi piacokra vonatkozó kormányzati elképzelésekre, 
pályázati kiírásokra legyenek figyelemmel, valamint készítsenek saját részre egy 
megvalósíthatósági tanulmányt, annak érdekében, hogy minél kevesebb költséggel 
legyen elvégezhetı a feladat. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı fejlesztési elképzelés a Kossuth utcai 
járda javítása. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy mivel nincs elegendı mennyiségő anyag a 
rendbetételre, így a költségvetésbe állítsanak be forrást erre a célra.  
A közfoglalkoztatási program keretében valósítsák meg. Elmondja, hogy rendelkeznek egy 
betonelemgyártó üzemmel, ahol a gépek és a munkaerı adott, a termék elıállításához 
szükséges alapanyag beszerzésére kell forrást biztosítani. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatási 
tervben szerepel, hogy mely utcákban kerül sor a járdák javítására, ahol lehet módosítani, de 
el kell számolni a programban foglaltak teljesítésével.  
Aki egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatási program keretében valósuljon meg a járdák 
felújítása, a betonelem gyártóüzemben kerüljenek elıállításra a szükséges elemek, amelyhez 
szükséges alapanyagok beszerzésére 12.344.000,- Ft-ot biztosítsanak az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 58/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a belterületi 
járdák felújítása közfoglalkoztatási program keretében valósuljon meg, a betonelem 
gyártóüzemben kerüljenek elıállításra a szükséges elemek.  
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A képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy a betonelemek elıállításához szükséges 
alapanyagok beszerzésére 12.344.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében a dologi kiadások között, készletbeszerzési elıirányzat terhére.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.    
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Feke László mőszaki irodavezetı 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

Határidı:  folyamatos  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı az óvodai mosdók felújítása.  
Tájékoztatást kaptak az elmúlt évben arról, hogy ilyen jellegő BM-es pályázati kiírás az idei 
évben is lesz. Ha mégsem akkor önerıbıl ezt a feladatot el kell végezni. 
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Magyarország 2013. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény értelmében ismételten lehetıség nyílik az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósítására. Javasolja, ha lehetıség 
lesz pályázni akkor, a pályázat keretén belül ne csak a mosdók kerüljenek felújításra.  
Pap Tibor polgármester – a bizottsági ülésen szó volt arról, hogy minden lehetıséget 
kihasználnak a pályázat keretén belül.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért az elhangzottak alapján az óvodák felújításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 59/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az óvodai 
intézményi épületek korszerősítését a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény értelmében ismételten kiírásra 
kerülı pályázat keretében kívánja megvalósítani.  

 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert ez irányú pályázati kiírás 
figyelésével.   
 
A képviselı-testület továbbá úgy dönt, ha pályázati úton nem lesz lehetıség a 
korszerősítésre, abban az esetben az óvodai mosdók (Könyves K. u., Hajós u., 
Eötvös u.) felújítására az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosít forrást. 
  
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Feke László mőszaki irodavezetı 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  

Határidı:  folyamatos  
 
Nyuzó Marietta képviselı visszaérkezett az ülésre, így a testület létszáma ismételten 8 fı.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a tornacsarnok megvalósításával kapcsolatban több 
fajta változat is elhangzott. A megoldáshoz nem jutottak el. Elmondja, hogy a 
megvalósításhoz 2 alternatívás tornacsarnok tervvel is rendelkeznek.  
A polgármester elmondja, hogy a Kormány elképzelései között szerepel 2014-tıl az 
országban 300 darab új tornacsarnok építésének lehetısége. Ennek érdekében javasolja az 
elıkészítı munka megkezdését legalább vázlattervek és egy költségbecslés elkészíttetését és 
ezek költségének a költségvetésben történı biztosítását annak érdekében, hogy fel tudjanak 
készülni egy esetlegesen megnyíló pályázati ablakban történı gyors beadásra. 
Lépéseket kell tenni az ügyben, hogy az országban tervezett 300 tornacsarnok megvalósítása 
kapcsán legyen lehetıségük Dévaványán egy tornacsarnok megvalósítására. 
E tekintetben egyeztetni szükséges a megyei tankerülettel, közösen elfogadott elképzeléssel 
kell rendelkezni, mivel ık a fenntartók. Tehát együtt kell mőködni a középiskolai 
tornacsarnok tekintetében. A fenntartás mellett a szakképzés tekintetében mőködtetı is a 
tankerület, e tekintetben hogyan tudnak beszállni a költségviselésbe a tornacsarnok 
üzemeltetéséhez.  
Említést tesz arról, hogy vannak olyan települések, amelyek a meglévı tornacsarnokot nem 
tudják üzemeltetni.  
Olyan tornacsarnokot kellene megvalósítani, amely fenntartható, mőködtethetı, a fenntartó és 
az önkormányzat elképzeléseinek is megfelel.  
Röviden szól a címzett támogatási igényrıl. 
Megvalósíthatósági tanulmány szintjén készüljön legalább 2-3 alternatívával a feladatra.  
Javasolja, hogy a folyamatot kezdjék el és 3-4 hónap múlva térjenek rá vissza, akkorra már 
meglesz az új fenntartó, ismerni fogják a vezetıjét, tudnak egyeztetni.  
Aki az elhangzott javaslattal egyetért kéri,az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 60/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
középiskolához kapcsolódó tornacsarnok megvalósítása érdekében az elıkészítı 
munkálatokat kezdjék meg, vázlattervek és költségbecslés készüljön, ezek költségét 
a költségvetésben biztosítsák annak érdekében, hogy fel tudjanak készülni egy 
esetlegesen megnyíló pályázati ablakban történı gyors beadásra. 
A képviselı-testület úgy dönt, hogy folytassanak egyeztetéseket a megyei 
tankerülettel annak érdekében, hogy közösen elfogadott elképzeléssel 
rendelkezzenek.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı a játszótér megvalósításának a 
kérdése.  
Röviden szól a mővelıdési háznál lévı játszótér megvalósításáról. 
Elmondja, hogy a játszótér megvalósítására vonatkozóan volt partner, amelynek ajánlata 
csatolva van az elıterjesztéshez. Megjegyzi, hogy ez a partner végezte el a mőfüvespálya 
megépítését, tudnak együttmőködni. Elmondja, hogy a céltartalékok között szerepel még 
olyan összeg, amelyekbıl lehet fejlesztéseket megvalósítani.  
Véleménye szerint abban kellene tovább lépni, hogy mekkora összegbıl lehetne 
megvalósítani azt a játszóteret, amelyet a képviselı-testült a variációk közül kiválaszt. A 
polgármester a kisebbik költségő variáció kiválasztását javasolja.  
Elmondja, hogy a más feladatok is merülnek fel a kijelölt területen pl. kerítésépítés, terület 
feltöltése, kerékpártároló létesítése stb. Tehát egy komplett feladatról van szó.  
Elmondja, ha a variációk elkészülnek, azt követıen a testület eldönti, hogy tud-e rá forrást 
biztosítani. Véleménye szerint a megvalósítás megoldható, de ezt elı kell készíteni, mint más 
egyéb beruházás esetében.  
Javasolja, hogy az alacsonyabb költségő alternatívát választják ki és azt dolgozzák ki.  
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot  hozza: 
  

Határozat: 
61/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Árpád u. 31. 
szám alatt lévı 405 hrsz-ú területre elképzelt játszótér megvalósítására vonatkozóan 
az alacsonyabb költségvetéső variációt fogadja el.  
A megvalósítás teljes költsége kerüljön kidolgozásra, majd beterjesztésre a testület 
elé döntéshozatal céljából.  

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı a fıtér hiányzó részének a felújítása.  
A polgármester elmondja, a bizottsági ülésen olyan javaslat született, hogy egyenként 
megvalósítható részekre bontsák a fejlesztést, amely a következı: 

- északi oldalon lévı kerékpárút áthelyezése, járda korrekció, 
- parkolók kialakítása az északi oldalon,  
- aszfaltozás a parkolók helyén az északi oldalon, 
- aszfaltozás a parkolók helyén a déli oldalon. 

Erre azért van szükség, mivel a közútkezelı az állami közutak aszfaltozását elvégzi. Az 
önkormányzatnak közfoglalkoztatás keretében el kell készíteni a kiemelt szegélyt, a kivitelezı 
ezt beépíti, természetesen, ha tudnak hozzá forrást tenni. Ismert, hogy a komplett felújítás 
2010. évi árszinteken 62 millió forint + áfa összegbe kerülne.   
Tehát a javaslat az lenne, hogy bontsák részekre a fıtér hiányzó részének a felújítását. A 
testület majd eldönti, hogy mely feladtok elvégzésére tud forrást biztosítani. 
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A polgármester szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testült egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
62/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fıtér hiányzó 
részének felújítási munkálatait egyenként megvalósítható részekre bontsa a 
következıképpen: 

- északi oldalon lévı kerékpárút áthelyezése, járda korrekció, 
- parkolók kialakítása az északi oldalon,  
- aszfaltozás a parkolók helyén az északi oldalon, 
- aszfaltozás a parkolók helyén a déli oldalon. 

A fejlesztések megvalósításáról a képviselı a pénzügyi lehetıségekhez mérten dönt.  
 

A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, a csapadékvíz elvezetı rendszerrel kapcsolatban az volt 
a javaslat, hogy a IV-es ütem után az V-ös ütemmel kellene folyatatni ezen irányú fejlesztést. 
A BM-es pályázat a 2013. évi költségvetésben nem jelent meg, bíznak abban, hogy 2014. 
éviben meg fog jelenni. Elmondja, hogy a Regionális Operatív Program keretében nyertek a 
IV-es ütemre. A munkálatokat a kivitelezı már elkezdte. Az V-ös ütem megvalósítására 
vonatkozóan a tartalmat keresni kell, rendelkeznek belvíz elhárítási tervvel, amely 
jóváhagyásra került az illetékes szervek által. Látható, hogy hol jelentkezik probléma, így az 
igényt és a problémát össze lehet hozni, ha megtalálják rá a forrást. Elmondja, hogy az utóbbi 
években 1,5 milliárd forintot sikerült ezekre a területekre fordítani. Bízik abban, hogy a 
késıbbiekben is lesz lehetıség ezen feladat megoldására. Nagyon fontos a sík területeken a 
belvízrendezés, mivel e nélkül nem lehet megvalósítani a belvízvédekezést. Szól a 
záportározó, a szennyvíz tisztítótelep kapacitásának problémájáról is, amelyet részben KEOP-
os keretben próbálják megoldani. Elmondja, mivel nyertek a szennyvíz csatornarendszer 
kiépítésére, így nem adhatnak be pályázatot a tisztítótelepre. Véleménye szerint két különbözı 
pályázatról van szó és a tartalom sem azonos.  
A csapadék-vízrendezés kapcsán az a javaslata a polgármesternek, hogy kezdjék el az V. 
ütemre vonatkozóan a programot, egyeztetve a vízügyi szakemberekkel, a katasztrófavédelmi 
szakemberekkel, mindazokkal, akik ez ügyben eddig partnerek voltak a rendszer kiépítése 
érdekében, ezt követıen várják a pályázati lehetıségeket, mivel ezt önerıbıl nem tudják 
megvalósítani. 
Szavazásra kéri a testület tagjait. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal 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: 
63/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a csapadékvíz-
elvezetı rendszer V. ütemének kiépítése érdekében kezdıdjön egyeztetés a vízügyi 
szakemberekkel, a katasztrófavédelmi szakemberekkel, mindazokkal, akik ez 
ügyben eddig partnerek voltak. 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ez irányú pályázati kiírás 
figyelésével.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – többen felvetették, hogy mi lesz az útalapok lezárásával, mi lesz 
azokkal az utcákkal ahol még útalap sincs, azon utcákkal, amelyek sem a központi kiírásra, 
sem pedig a regionális kiírás kapcsán nem tudtak leaszfaltozni. Erre vonatkozóan is van 
elképzelés, amelyrıl a Várospolitikai Fórumon volt szó.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy a jelenlévıket 
tájékoztassa arról, hogy milyen terveik vannak az úthálózat felújítására vonatkozóan. 
Elmondja, hogy több úttársulás alakult, de pályázati lehetıség nem volt, így a finanszírozást a 
megvalósításhoz nem tudták biztosítani.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, összeszámolták, hogy Dévaványa belterületén 
21 olyan utcaszakasz van, ahol útalap van. Példaként említi a Hajnal út egy szakasza, Sarló, 
Kulich, Deák F. utcák egy-egy szakasza. Elmondja, hogy az érintett utcákban összeszámolták 
a lakóingatlanokat, árajánlatokat kértek tervezésre, aszfaltozási munkák elvégzésére. Terveik 
szerint összeállítanak egy projekt anyagot, amellyel megkeresik a két legnagyobb 
lakástakarék-pénztárat (OTP, Fundamenta) és ajánlatot kérnek lakástakarék-pénztári 
szerzıdések megkötésére. A szennyvízberuházáshoz hasonlóan szeretnék, ha a lakosok lakás-
takarékpénztári szerzıdést kötnének, amely 50 hónapig történı takarékoskodást jelentene, 
valamint ehhez kapcsolódna a 30 %-os állami támogatás. Így meg tudnák képezni azt az 
összeget, amely a beruházási költséget fedezné. Elmondja, ha az úttársulások létrejönnek az 
érintett utcákban, valamint a lakosok megkötik a lakástakarékpénztári szerzıdést, akkor az 
önkormányzat anyagi lehetıségeihez mérten megelılegezné a költségeket. Az 50 hónap 
leteltét követıen az önkormányzat visszakapná a pénzét. Elmondja, hogy a tervezés 
tekintetében több cégtıl kaptak elızetes ajánlatot, amely 800-1.000,- Ft/m+áfa összegig 
terjed.  
Az irodavezetı szól az engedélyezési eljárásról, valamint annak költségeirıl.  
Elmondja, hogy a kivitelezésre vonatkozóan is kaptak tájékoztató árajánlatot. Elızetes 
kıszórás lenne, majd 4-5 cm-es melegen hengerelt aszfalt. A kivitelezésre egy ajánlat érkezett 
még eddig, amely 3.200,- Ft/m2 + áfa. Fontos a költségek megoszlásánál, hogy milyen sőrőn 
lakott az utca, az utcában lakók szeretnék-e megszervezni az úttársulást, valamint az 
önkormányzat a költségekben milyen mértékben kíván részt vállalni.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a legutóbbi útépítésnél a lakossági hozzájárulás összege 
80.000,- Ft/ ingatlan volt. Megjegyzi, hogy a lakossági hozzájárulás összege ezen esetben 
magasabb lesz. A megvalósításhoz az önkormányzatnak jelentıs összeget kell hozzátenni a 
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megvalósításhoz.  Bízik abban, hogy hamarosan összeáll a projektterv, amellyel meg tudják 
keresni az OTP-t, valamint a Fundamenta Lakáskasszát. Elmondja még, hogy a lakosoknak 
kb. 2.000-2.500,- Ft kiadást jelent a havi fizetendı összeg, így az egy ingatlanra esı költség 
fele megképzıdik.  
Elıre nem tudják megmondani, hogy mely utcákban fog megvalósulni az út.  
A lakosokat a pontos adatok ismeretét követıen fogják megkeresni.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek az 
elmondottakat. Megjegyzi, hogy az irodavezetı az elhangzottakat a Várospolitikai Fórumon is 
elmondta az ott megjelentek számára.  
A polgármester elmondja, hogy a lakossági vélemények különbözıek. Ezt a kérdést egy 
módon tudják kezelni, ha a feltételeket kialakítják és az érintett utcákban megalakulnak az 
úttársulások. Megjegyzi, hogy a Bogya-telepi részen egy utcában alakult meg az úttársulás, ott 
épülhetett meg a martaszfaltos felület lezárás, ami költség tekintetében 1/3-a annak, amirıl 
most szó van. A polgármester elmondja, hogy a Hámán Kató, Bajcsy-Zsilinszky, Hajnal, 
Deák F. Kórház, Zrínyi, Batthyány utcákat jegyezte fel, de még lehet folytatni a sort. A 
feltételeket meg kell határozni, amelyet akkor lehet, ha az utcákra lebontott program meg lesz. 
Meg fogják ajánlani az érintett utcákban lakók számára a lehetıséget és el fog dılni, hogy 
létre jön-e az úttársulás, vagy sem. Említést tesz arról, hogy voltak olyan utcák, ahol a lakosok 
számára vissza kellett fizetni a befizetett hozzájárulást, mivel nem volt meg a létszám az 
úttársulás megalakulásához, az utcában lakók 66 % + 1.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja még, hogy az elmúlt évben is mindenki szerette 
volna, hogy elkészüljön az út addig, amíg a fizetési határidı el nem érkezett. Két alkalommal 
hosszabbították meg a fizetési határidıt, de csak egy utcában jött létre az úttársulás.  
Azokban az utcákban eddig sem építettek utat, ahol az úttársulások nem alakultak meg.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek az 
elhangzottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki úgy dönt, hogy azon utcákban támogatja az útépítést, ahol az úttársulások megalakulnak, 
valamint az érintett utcák lakosai kapjanak teljes körő tájékoztatást a megvalósítással 
kapcsolatos vállalásokról, lehetıségekrıl kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
64/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy azon utcákban 
támogatja az útépítést, ahol az úttársulások megalakulnak.  
A képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy az érintett utcák lakosai kapjanak teljes 
körő tájékoztatást a megvalósítással kapcsolatos vállalásokról, lehetıségekrıl.   
 
 A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  
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Pap Tibor polgármester – úgy gondolja, hogy minden téma tekintetében meghozták a 
döntést.  
A polgármester a napirend tárgyalását lezárja.  
 
(Az önkormányzati fejlesztési elképzelésekrıl szóló tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
3. napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az ÁMK 
Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének beszámolója a könyvtár szakmai 
tevékenységérıl. 
A polgármester megadja a szót Somogyi Erzsébet intézményegység vezetı részére, ha az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van akkora, azt tegye meg.  
Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetıje – köszönti az 
ülésen megjelenteket.  
Röviden szól az írásos anyagban foglaltakról. 
Elmondja, hogy a könyvtári állomány összesen 39.025 db. 
Ismét sikerrel pályázott a Márai-program második fordulójában a könyvtár. 2011-ben indult 
útjára a könyvkultúra támogatását célzó projekt, a Márai program. 2012-ben került sor a II. 
fordulóra, melynek keretében 249 db dokumentummal gyarapodott a könyvtár állománya 
549.934,- Ft értékben. 
Említést tesz a folyóiratok beszerzésének alakulásáról, a könyvtárhasználatról, 
könyvtárhasználati díjakról.  
Elmondja, hogy 2011. április 1-tıl mőködik a könyvtárban a „Könyvet házhoz” szolgáltatás. 
A szolgáltatás keretében vállalják, hogy a mozgásukban korlátozottak, lakásukat elhagyni 
nem tudók számára házhoz szállítjuk az általuk kért könyveket, folyóiratokat.  
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a könyvtárvezetınek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a Könyvtár épülete az elmúlt évben kívül, belül felújításra került.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta a tájékozatót, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. A beszámolót a bizottság színvonalasnak 
tartja, az ott végzett munkáért elismerésüket fejezik ki. Megjegyzi, hogy nagyon sokan 
látogatják a könyvtárat felnıttek és gyermekek egyaránt. Említést tesz a pályázatokról. 
Büszkék lehetnek arra, hogy ilyen szép a könyvtár épülete, megjegyzi bıvítésre, azért szükség 
lenne.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel napirenddel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolóját 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: 
65/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ÁMK Ladányi Mihály 
Könyvtár Intézményegységének beszámolóját a könyvtári szakmai tevékenységrıl 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselı-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
(A Ladányi Mihály Könyvtár beszámolója a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2013. évi 
költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a középtávú 
(három éves) számítások bemutatása. 
A polgármester elmondja, hogy hosszú idı volt szükséges ahhoz, hogy ez a rendelettervezet a 
jelenlegi formájában a testület elé kerüljön. Megköszöni a tervezet összeállításában 
résztvevık munkáját. Elmondja, hogy az önkormányzatnál már régóta a Költségvetési 
Egyeztetési Munkacsoport munkáján keresztül zajlik a költségvetés összeállítása. Elmondja, 
azt is, hogy a 2013. évi költségvetés készítése a korábbiaktól eltérıen készült, az új szerkezeti 
és az új költségvetés tervezési metodika, feladatfinanszírozás belépése miatt.   
A polgármester elmondja, hogy a rendelettervezetet a bizottságok üléseiken véleményezték, a 
kialakult véleményt a bizottságok elnökei ismertetni fogják a jelenlévıkkel. 
A hétfıi bizottsági ülésen még születtek olyan módosítási javaslatok, amelyek bedolgozásra 
kerültek a költségvetési rendelet tervezetbe.  
Elmondja, hogy a járási hivatalvezetı asszonnyal egyeztetett a tekintetben, - mint korábban a 
Magyar Államkincstár megyei vezetıje, régió vezetıje, majd a Magyar Államkincstár 
alelnökeke - hogy mondja el ide kapcsolódó véleményét, figyelemfelhívását. 
A polgármester elsıként megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
részére, majd azt követıen a bizottsági elnökök részére, valamint a járási hivatalvezetı 
asszony részére. 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Elmondja, nagyon sok idıt vett igénybe az önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetének 
az összeállítása, november óta folyik ez a munka.  
Úgy gondolták a múlt hét folyamán, hogy a képviselık elıtt lévı anyaggal elindulhat a 
költségvetési év. A hétfıi bizottsági ülésen voltak észrevételek az anyaggal kapcsolatban.  
A költségvetés készítésének idıszakában az volt a fı szabály, hogy hiányt nem lehet tervezni. 
A munka során tapasztalták azzal, hogy nem lehet hiányt tervezni a helyzet nincs megoldva, a 
kiadások lefaragásával, vagy látszat bevételek beépítésével ez egy önbecsapásos költségvetés 
lenne. A költségvetés készítése során más önkormányzatok is jelezték ezt a problémát. 
Szakmai kérdéseket tettek fel, amelyekre válaszokat kaptak.  
Volt már szó arról, hogy az ÖNHIKI-nek van egy utódja az önkormányzatok 
mőködıképességének megırzéséhez kapható kiegészítı támogatás, indokolt esetben. A 
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képviselı-testület javasolta a januári ülésen, amikor még nem volt ismert ez a szakmai 
iránymutatás, hogy a 4 %-os mértékő lefaragással egy elfogadható költségvetést készítsenek.   
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen a könyvvizsgáló is jelen volt.  
A bizottság hétfıi ülésen azt javasolta a szakmai iránymutatást figyelembe véve, hogy a 
mőködési hiányt – negatív mőködési egyenleget – betervezik egy bevételnek, amire 
pályázatot fognak benyújtani az év során, hasonlóan az ÖNHIKI-s pályázatokhoz.    
Ezt a javaslatot megtették, ami kockázatot rejt, hiszen a pályázaton vagy nyernek, vagy nem. 
Netán a kiadást rátervezik, esetleg el is költik. A pályázat elbírálása után szembesülnek azzal 
a ténnyel, hogy tovább nyújtózkodtak, ahogyan a takarójuk ért.  
Ismerteti a jelenlévıkkel, hogy az elmondottak ellenére milyen kiadások kerültek a 
költségvetésbe pluszként.  
Elmondja, hogy a helyi adóbevétel az elsı anyaghoz képest kb. 40 millió forinttal csökkenni 
látszik, amit megerısített a legnagyobb adófizetı is, ez a költségvetésbe beépítésre került.  
A hétfın elhangzott javaslat alapján segélykeret megemelkedett 12 millió forinttal. A 
GYÜSZTE tagdíjra 1,5 millió forintot beterveztek. A hulladékudvar mőködési ág változásra 
1,9 millió forintot terveztek be. Elmondja, hogy a Start mintaprogramhoz bruttóban 
készletbeszerzés soron 12.344.000,- Ft-ot terveztek be. Elmondja, hogy összesen a mőködési 
kiadás 27,7 millió forinttal nıtt.  
A fejlesztési célú kiadásokat pontosítani kellett a napelemes rendszer miatt, amely 163.000,- 
Ft-al nıtt, ami a pénzmaradvány igénybevételét növeli. Elmondja, hogy Ecsegfalvától átvétel 
intézménytársulás címén, amely szintén csak pontosítás 326.000,- Ft. 
A képviselık elıtt lévı anyag kiadás és bevétel fıösszege 28.233.000,- Ft-al nı.  
Az irodavezetı elmondja, a költségvetés úgy módosulna, hogy a mőködési egyenleg  
- 68.930.000,- Ft, amelyet beépítettek egy látszatbevételbe, amelyre pályázatot fognak 
benyújtani.  
A támogatás értékő mőködési soron BÖ táblázatban van 105.066.000,- Ft, de ez támogatási 
szerzıdéssel alátámasztott összeg, amelyet növel a 68.930.000,- Ft, amire évközben tudnak 
támogatási igényt benyújtani.      
A költségvetés fı összege a kiküldött anyagban 1.459.270.000,- Ft, a módosítást követıen 
1.487.503.000,- Ft, pénzmaradványt csak a fejlesztésekre fognak igénybe venni.  
Köszöni a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – úgy véli, hogy a gazdálkodási irodavezetı részletesen elmondta a bizottsági 
ülésen elhangzottakat, így azt megismételni nem kívánja. Elmondja, hogy a bizottság az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotásával az elhangzott 
módosításokkal, mely szerint a fı összeg bevétellel kiadással egyezıen 1.487.503.000,- Ft.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet megalkotását 
az elhangzottaknak megfelelıen.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság szintén foglalkozott ülésén az önkormányzat 2013. évi költségvetésével. A rendelet 
megalkotását javasolja a testület félé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
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Elmondja, hogy a tervezetben szerepel 64,3 millió forint mőködési támogatási értékő bevétel, 
amelybıl reményeik szerint jelentıs része a korábbi évekhez hasonlóan meglesz.  
A polgármester megkéri a hivatalvezetı asszonyt, hogy mondja el véleményét, javaslatát. 
Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járás Hivatal vezetıje – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Örömmel vette tudomásul, hogy egyrészt a feladata részét képezi, hogy a képviselı-testületi 
ülések anyagát ismerje, ha módja és lehetısége van rá, akkor azt személyesen végig kísérje. 
Úgy gondolja, hogy az elmúlt 10 év után kijelentheti, hogy a kincstár egy szerelme volt. A 
változásokat természetesen követi. A feladatköre a figyelés és a követés részt írja számára elı. 
Örömmel hallgatta a hozzászólásokat, még a parázs vitát is, felelısségteljes tekinteteket látott. 
Látható a hozzászólásokból, hogy a település érdekeit tartják szem elıtt, azért küzdenek. 
Minden évben, minden egyes költségvetés készítésekor, amikor meglátták a keretszámokat 
megélték azt, hogyan fog elkészülni a költségvetés. Mindig voltak menekülései útvonalak pl. 
az ÖNHIKI, a belügyminisztérium külön kerete, mindig volt mibe kapaszkodni. Felhívja a 
figyelmet, hogy a jelenlegi költségvetés nem az elızı 10 év tematikájának tervezésében 
készült. A hozzászólásokból kiviláglik, hogy a számok hányszor lettek átdolgozva. Az hogy 
nem lehetett negatív költségvetést tervezni, az egy jelzés. Az adósságkonszolidációval 
kapcsolatban elmondja, ha államháztartási szinten nézik, attól még ez egy 
kötelezettségállomány, amely fennáll. Elmondja, hogy az önkormányzatok 
mőködıképességének megırzéséhez kapható kiegészítı támogatás egy szakmai ajánlás volt. 
Korábban is azon véleményen volt, amit szabad, azt mindenkinek szabad, amit nem szabad, 
azt pedig senkinek sem szabad. Ennél a sornál elmondja, hogy szakmailag ez kockázatot 
visel, tisztában kell azzal lenni, hogy ez nem egy osztogatásos idıszak. Kell, hogy 
rendelkezzenek egy úgynevezett „B” verzióval. Mivel erre lehetıség van, ezt a 3.200 
önkormányzat mindegyike be fogja tervezi. Mindenki nem fogja megkapni a pénzt. 
Felelısségteljes hozzáállással kell a döntést meghozni. Számára ez egy virtuális sor. Legyen 
egy menekülési útvonal, hiszen az nagyon fontos, de az ne a tartalékok felélése legyen. 10 
éven keresztül látta a megye önkormányzatainak a számadatait, látta azt is, hogy ez a város 
mindig ésszel pályázott. Büszkék lehetnek a városban végzett fejlesztésekre. Látni kell azt is, 
hogy kevesebb pénzbıl fontossági sorrendet tartva, ésszerően kell fejleszteni. Elfogadja, hogy 
van egy ilyen szakmai ajánlás, a szakemberek véleményét is megosztja ez az ajánlás. A 
költségvetés tervezése úgy indult, hogy negatívba nem mehetnek át. Kéri, hogy legyen egy 
„B” verzió amiatt, ha ezeket a támogatásokat nem kapják meg, akkor se menjenek át 
negatívba, az a gyarapodás, ami a tartalékban látszik, azt ne éljék fel. A tartalék azért 
képzıdött, hogy ha kiírásra kerülnek az eu-s pályázatok, legyen mozgásterük, így lehetséges 
újabb gyarapodás. Köszöni a felelısségteljes döntést, hozzáállást, amivel intézik a település 
életét. Szerencsés helyzetben van a tekintetben, hogy eddig a számokból látta, hogyan 
fejlıdnek a települések. 
Köszöni a figyelmet. A képviselık bölcs döntéséhez szeretne erıt adni és a szakmai 
hozzászólásával hozzájárulni ahhoz, hogy a lehetı legjobb döntést hozzák.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a hivatalvezetı asszonynak a véleményt, a javaslatot, 
valamint a figyelemfelhívást egyaránt.  
Megkérdezi a képviselıket, hogy kíván véleményt nyilvánítani? 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megköszöni a hivatalvezetı asszonynak a figyelemfelkeltést.  
Röviden szól arról, hogy próbálnak ésszerően gazdálkodni, ahogyan azt eddig is tették.  
Véleménye szerint az adott lehetıséggel élni kell, az emlegetett „B” terv most is meg van, 
mint ahogyan máskor is meg volt. Ezen az úton szeretnének tovább haladni.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – megköszöni a hivatalvezetı asszonynak az elismerı szavait.  
Szól a költségvetés összeállításának nehézségérıl.  
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Említést tesz arról, hogy hitelfelvételre nem került sor az utóbbi tíz évben, bízik abban, hogy 
az elkövetkezendı idıben sem kerül rá sor.  
A hivatalvezetı által elmondottakat megfogadják.  
Köszöni szépen a figyelmet. 
Pap Tibor polgármester – egyet lehet érteni a hivatalvezetı asszony által elmondottakkal, 
hogy az a 10 év ami mögöttük van nem az a év amiben járnak és mögöttük lesz. Ebbıl 
adódóan úgy kell dolgozni, hogy elfogadják a költségvetést, de az a pénz csak akkor áll 
rendelkezésükre, ha azt megnyerik. Elmondja, hogy nem fogja az önkormányzat részérıl azt 
utalványozni, amire nincs fedezet, az oka, hogy a nem lévı pénzt nem lehet kifizetni.  
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy a képviselı-testület számára mindig fontos volt a 
fejlesztés.  
Említést tesz a szociális keret csökkentésérıl, valamint arról, hogy a szociális helyzetet 
valamilyen szinten kezelni kell a bizottságnak. Szól arról, hogy milyen összegekkel 
támogatják a kérelmezıket. Volt már rá példa, hogy költségvetés sokkal rosszabb képet 
mutatott a jelenlegitıl, de végül kialakult a helyezet. Bíznak abban, hogy most sem lesz ez 
másképpen a probléma meg fog oldódni.  
Szól a Szociális Bizottság helyzetérıl.  
Köszöni, hogy szólhatott.  
Pap Tibor polgármester – megemlíti, hogy van olyan település, ahol már nincs átmeneti 
segély keret. Csak a jogszabályban elıírt kifizetések történnek meg, mivel az kötelezı, 
valamint erre van feladatfinanszírozás.  
Úgymond a virtuális forrásból akarnak kiosztani 12 millió forintot, mi történik akkor, ha nem 
kapják meg.  
Szól a helyi adóbevételekrıl, annak felhasználási céljairól.  
Szól az ÖNHIKI-s pályázatokról, valamint a jelenlegi lehetıségrıl. 
Elmondja, hogy kiadásokat lehet teljesíteni az elfogadott költségvetés biztos forrásai terhére, a 
nem lévı forrásra nem lehet kiadást teljesíteni. 
Elmondja, hogy hitelt felvenni nem lehet, egy lehetıségük van a termıföld, vagy más egyéb 
ingatlan értékesítés, amelybıl származó bevételt szét lehet osztani segélyekre. De ez teljesen 
elfogadhatatlan.  
A polgármester elmondja, a „B” terv a benyújtott költségvetési javaslat, amelyet átdogoznak. 
Az „A” terv pedig, az a költségvetés, amelyet el fognak fogadni azon összegekkel növelten, 
azért, hogy pályázatot tudjanak benyújtani, abból annyit fognak felhasználni, amennyit 
megnyernek.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a Kanó képviselı által elmondottakról a Pénzügyi Bizottság 
ülésén is volt szó. Elmondja, hogy az Önkormányzatnak a Szociális Bizottság mőködését 
biztosítani kell, mivel az a véleménye az, hogy nem építhetnek olyan gyermekeknek 
játszóteret, akik éheznek, valamint utat, járdát olyan lakosok számára, akiknek megélhetési 
gondjaik vannak. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a Szociális Bizottságnak mőködni kell 
még akkor is, ha ez a fejlesztések hátrányára megy, úgy gondolja, hogy ez kötelességük. A 
bizottság elnökének véleménye, hogy a 12 millió forintot a költségvetésben benne kell 
hagyni, legyen az az „A”, vagy akár a „B” terv.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a bizottság elnöke által elmondott összeg, csak a 
„A” tervben szerepel. Az „B” tervben átmeneti segélyre 10.050.000,- Ft szerepel. 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – említést tesz a Szociális Bizottság rendelkezésére álló keretrıl, 
a bizottság munkájának fontosságáról. Úgy látszik, hogy a járási hivatalvezetı asszony 
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intelmeit csak részben tudják megfogadni. Meglátása, hogy a többség arra hajlik, hogy a 
Szociális Bizottság részére a 12 millió forintot biztosítsák, mindegy, hogy „A”, vagy „B” 
tervrıl legyen szó. 
Szól arról, hogy az emberek egyre inkább nehezebb körülmények között élnek. 
Elmondja, hogy a polgármestert és a képviselıket a települése lakosai választották meg. Van 
egy réteg, amely szociálisan rászoruló, azokat segíteni kell az adott lehetıségeken belül. Az 
önkormányzatnak a lehetısége csökkent az elızı évekhez képest, amit tudatosítani kell 
azokkal, akik az önkormányzattól várják a segítséget.  
Az alpolgármester nem tartaná szerencsés dolognak azt, akár az „A”, akár a „B” alternatíva 
kerül elfogadásra, hogy eldöntött tény legyen az, hogy 12 millió forintot az önkormányzat a 
szociális keret terhére fordítson, az összes dévaványai lakossal szemben.  
Ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az elmúlt év végén a Szociális Bizottság részére 1,5 millió 
forintot biztosítottak, hogy a rászorulóknak tudjanak segíteni, amit a lakosság jó szívvel 
fogadott. Meg kell nagyon fontolni, hogy kinek adnak segélyt, jogosult-e rá a kérelmezı, elsı 
mindig a gyermek legyen. 
Elmondja, hogy az önkormányzat abban a szerencsés helyzetben van – amit köszönhetnek a 
polgármesternek –, hogy az önkormányzati termıföldek biztosítottak annyi pluszt, amivel az 
önkormányzat forráshiányát ki tudták egészíteni. Bízik abban, hogy a jövıben is 
mezıgazdasági termelés jó lesz, és segítségükre lesz az abból származó bevétel.  
Meglátása szerint nincs olyan nagy vész. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, úgy látszik 
mindenki védi a saját igazát. Az alpolgármester felvetésére elmondja, hogy a 8 képviselıbıl 5 
képviselı a Szociális Bizottság tagja. Az alpolgármestert szívesen látják üléseiken, megjegyzi, 
hogy eddig még egyszer sem jelent meg. Meg kell nézni, hogy milyen kérelmek érkeznek a 
bizottsághoz, különösen a téli idıszakban. Úgy gondolja, hogy a pénzzel jól gazdálkodtak. 
Elmondja, hogy a testület által – az elmúlt év végén – megszavazott 1,5 millió forintot a 
bizottság nem használta fel. Elmondja, hogy 47.755.000,- Ft állt a bizottság rendelkezésére, 
amelybıl felhasználásra került 47.456.474,- Ft-ot. Úgy érzi, hogy a bizottság felelısen 
gazdálkodik.  
A bizottság elnöke szól az állami támogatásokról.  
Elmondja, hogy az elmúlt év folyamán a bizottsághoz kb. 3.700 kérelem érkezett. A bizottság 
a döntés meghozatalánál a kérelmezık nehéz helyzetét vette figyelembe. 
A bizottság elnöke elmondja, hogy 12 millió forintot nem azért kérték, hogy elköltsék, egy 
biztonsági tartalékot szeretnének maguk mögött tudni.  
Pap Tibor polgármester – már elmondta, hogy akkor lehet költeni, ha megnyerték a 
pályázatot.  
Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járás Hivatal vezetıje – röviden szól a családok szociális 
helyzetének alakulásáról. Nem vitatja senki sem, ha van pénz, akkor oda kell adni a 
rászorulóknak. 
Már elmondta, hogy az idei évi költségvetés más, mint a korábbi évek költségvetése. Az 
ÖNHIKI-hez 98 %-ban hozzá lehetett jutni.  
Elmondja, ha meg lesz a pénz, akkor lesz, amit szétosszanak, hanem akkor negatívba viszi a 
költségvetést.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – néhány mondatban 
szól a természetbeni juttatásról, téli tüzelı, amit a közmunkaprogramban dolgozó emberek 
termeltek ki a csatornapartokon stb.  
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Említést tesz a munkanélküliségrıl.  
A bizottság elnökének véleménye, hogy erre a pénzre a bizottságnak szüksége lesz, a tavalyi 
adatok alapján.  
Szól a méltányossági ápolási díj megszüntetésérıl.  
Említést tesz a lakástámogatási hozzájárulásról.  
Még egyszer elmondja, hogy a bizottság felelısségteljesen hozza meg a döntéseket. A 
bizottsági ülésekre várják azokat a képviselıket is, akik nem tagjai a bizottságnak.  
Novák Imre alpolgármester – köszöni a szíves invitálást a bizottsági ülésekre. A bizottság 
elnöke is tudja, hogy az alpolgármester egy bizottságnak sem tagja, illetve szavazati joggal 
nem rendelkezik. Megjegyzi, hogy 20-30 család számára biztosít munkát, azzal is segítse a 
Szociális Bizottság helyzetét, hogy kevesebben forduljanak kérelemmel a bizottsághoz. 
Elmondja, hogy az ideje korlátozott, így a bizottsági üléseken nem biztos, hogy részt tud 
venni. Minden igyekezetével azon lesz, hogy legjobb tudása szerint segítse a bizottság 
munkáját és nem kritikával illette azt. Azzal kezdte, hogy felelısségteljes munkát végez a 
bizottság, de próbáljon kijönni a rendelkezésre álló keretbıl, nem kívánja ismételni az 
elmondottakat. Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az alpolgármesternek a szociális érzékenysége mindig meg volt. 
A képviselık a kampány során munkahelyek teremtését ígérgették, egyedül az alpolgármester 
teremtett munkahelyeket. Minden elismerése az alpolgármesteré.  
Pap Tibor polgármester – kérdése Szarka Andrea igazgatási irodavezetıhöz, hogy a 2012. 
évi számok tükrében, hogyan áll a felhasználás. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az elmúlt évben több mint 13 millió 
forintot költött el a bizottság átmeneti segélyre. Úgy látja, hogy az átmeneti segélyen van a 
vita. A 2013. évi költségvetésben 10.050.000,- Ft szerepel. A költségvetés készítésekor is 
elmondta, hogy képviselı-testület minden évben otthonteremtési támogatásra 5 millió Ft-ot 
állít be, melyet ezúton javasol csökkenteni, mivel nincs meg a kihasználtsága. Kevesebb 
összegbeállítással több marad a szociális ellátások kifizetésére a bizottságnak. Elmondja, 
hogy 3 millió forint lenne erre a célra biztosítva, abban az esetben a Szociális Bizottság 
átmeneti segélykerete 2 millió forinttal növekedne. Ezzel máris a 2012. évi adatoknál találják 
magukat. A különbözet ez esetben 1 millió forint, amit meg lehet takarítani. A bizottság 
munkáját segítik azzal is, hogy folyamatosan tájékoztatást kapnak a felhasználásról.  
Szól a csibeprogramról.  
Pap Tibor polgármester – az ügy megoldására rá kell világítani, közösen kell megoldani úgy, 
hogy ilyen célra más helyrıl forrásokat ne kelljen elvenni.  
Szól a szociális jellegő pályázatokról, azok támogatási mértékérıl.  
Elıre felelısségteljesen kell a költségvetési döntést meghozni, úgy hogy a magasabb összeget 
betervezik, hogy tudjanak pályázni, de mivel ez a pénz nem áll rendelkezésükre, annak híjával 
költenek, ahogyan az érkezik, úgy fogják tudni elkölteni. Ezzel a bizottság is egyetért, a 
gyakorlati megvalósítás, a bizottsági döntést ellen kell jegyezni, utalványozni is kell, 
egyébként nem végrehajtható.  
Erre figyelemmel javasolja a módosított tervezet elfogadását a polgármester.   
A költségvetés fıösszege bevétel kiadással egyezıen 1.487.503.000,- Ft legyen oly módon, 
hogy ebbe a mőködési jellegő támogatás értékő bevételt, pedig be fogják állítani 68.930.000,- 
Ft-os összegben, a 105 millió forintig terjedı további, a tartalékaikból fejlesztési célra 
biztosított, oda nem kell mást beállítani, csak a pénzmaradvány felhasználását. Az egyensúly 
megteremtıdik, de ahogyan elhangzott egy része virtuális, a pályázat függvénye, mit és 
mennyit tudnak végrehajtani.    
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A polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt Galuska Józsefné 
könyvvizsgáló, aki elmondta, hogy a költségvetés a jogszabályi elıírásoknak megfelel minden 
szempontból.  
A polgármester felolvassa Galuska Józsefné könyvvizsgáló jelentését, amely a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetését 1.487.503.000,- Ft költségvetési 
bevétellel, 1.487.503.000,- Ft ,- Ft költségvetési kiadással, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

4/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletét 
az  

Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ehhez a napirendhez kapcsolódik Dévaványa 
Város Önkormányzat középtávú terv tervezetének megtárgyalása. 
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja a középtávú terv elkészítése 
kötelezı, amelynek határideje évente legkésıbb a költségvetési rendelet elfogadásáig. 
A középtávú tervezés elkészítését az önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szabályozza az alábbiak szerint, amelyet 
az elıterjesztésben részletezett.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a középtávú terv elkészítésének célja, hogy a költségvetési és 
az azt követı három évben tervszinten lesz-e forrása az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl 
eredı fizetési kötelezettségeknek.  
Azt, hogy a mely saját bevételeket lehet beszámítani, azt az adósságot keletkeztetı 
ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 
rendelet nevesíti, amelyet szintén részletezett az elıterjesztésben.   
Az irodavezetı elmondja, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 
2012. évi CCV. 73. § (4) bekezdés alapján megállapított Dévaványa Önkormányzatra 
vonatkozóan az adósságátvállalás mértéke 40 %.   
Az elhangzottak alapján állították össze Dévaványa Város Önkormányzat középtávú tervét az 
elérhetı saját bevételek és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségek 
ismeretében a költségvetési év és az azt követı három évre.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit irodavezetınek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
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 testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
66/2013.(II.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés alapján a következı tartalommal elfogadja 2013-tıl -2016. 
évre szóló középtávú tervét, Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási 
tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségek ismeretében.  

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2013. - 2016. évekre.  

Adatok: ezer forintban 

Megnevezés Ssz. Tárgyév 2013.  2014. év 2015. év 2016. év 

Helyi adók 01 175 181 175 000 175 000 175 000 

Önk. vagyon és az önk. megilletı vagyoni értékő jog 
értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel 

02 16 510 0  0  0  

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 0  0  0  0  

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 

04 86 196 86  056 86 000 86 000 

Részvények, részesedések értékesítése 05 0  0  0  0  

Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó bevételek 06 0  0  0  0  

Díjak, pótlékok, bírságok 07 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 08 0  0  0  0  

Saját bevételek (01+…+08) 09 279 887 263 056 263 000 263 000 

Felvett hitel tıketartozása/év 10 2 995 2 955  2 955 2 955 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tıketartozása 11 0  0  0  0  

Kötvénytörlesztés /év 12 16 200 16 200 16 200 16 200 

Kezességvállalásból eredı fizetési kötelezettség 13 0  0  0  0  

Elızı év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelı fizetési 
kötelezettség (10+…+13) 

14 19 195 19 195 19 195 19 195 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal   
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5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester elmondja, hogy lehetıség van az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 
szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására. 
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére, ha 
az írásos elıterjesztéshez szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szabályozza, hogy a Képviselı-testület az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal 
módosíthatja költségvetési rendeletét.  
Szükséges is módosítani, hiszen a pénzforgalmi év lezárása után az egyeztetések 
eredményeként látják, hogy az elıirányzat a teljesítés rendezése kiemelt elıirányzatok, 
részelıirányzatok között indokolja az átvezetéseket. Fontos, hogy minden teljesített kiadásnak 
legyen elıirányzata. A módosítási javaslat legjelentısebb része az elıirányzatok rendezése a 
teljesített adatokhoz, ami nem arra kitér az elıterjesztés.  
Elmondja, hogy a tervezet a teljesített adatokhoz van hozzárendelve.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért. 
A rendelet fıösszege 2.536.073.000,- Ft, amely 35.164.000,- Ft-tal nı, így a fıösszeg 
2.571.237.000,- Ft-ra módosul. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a rendelet 
megalkotását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 
módosításával  

2.571.237.000,- forint költségvetési bevétellel, 
2.571.237.000,- forint költségvetési kiadással,  

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja 

 
Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselı-testületének 
5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványa, Hısök tere 3. szám alatt lévı, 4/1 
hrsz-ú, 16,25m2 területő nem lakás céljára szolgáló helyiség megüresedés miatt újból bérbe 
adható, ezért a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 9/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendeletnek megfelelıen a gazdálkodási iroda összeállította a pályázati 
felhívást.  
Ugyanezen rendelet 22. § és 23. § paragrafusa rendelkezik a pályázati hirdetmény 
megjelentetésérıl, illetve a pályázati kiírás tartalmáról. A pályázati hirdetmény a Dévaványai 
Hírlap márciusi számában jelenne meg. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a testület felé a pályázati hirdetmény 
megjelentetését.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével a határozati javaslatban foglaltak 
szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
67/2013.(II.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévı Dévaványa, Hısök tere 3. szám alatt lévı, 4/1 hrsz-ú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásra vonatkozóan meghirdeti és egyetért a pályázati hirdetmény 
megjelentetésével az alábbiak szerint:  
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 

Pályázati hirdetményt kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
A bérbeadásra meghirdetett helyiség  helye:  5510 Dévaványa, Hısök tere 3. 
 alapterülete:  16,25 m2 
 rendeltetése:  nem lakás céljára szolgáló helyiség 
 felszereltségi állapota:  összkomfortos (vezetékes vízzel, gázzal, 

elektromos energiával ellátott, közcsatorna 
hálózatba bekötött) 

A helyiség felhasználásának célja és az abban folytatható tevékenység megjelölése: 
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı 5510 Dévaványa, Hısök tere 3. szám 
alatti ingatlan hasznosítása irodahelyiség kialakítása céljából. 
 
A bérleti szerzıdés idıtartama:  A bérleti szerzıdést a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal Gazdálkodási Irodája határozatlan idıre köti. 
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A minimálisan fizetendı bérleti díj mértéke: 350,- Ft /m2/hó  
A pályázó köteles megjelölni bérleti díj ajánlatát. 
A helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendı bérlı által saját 
költségén elvégzendı építési munkák és azok elvégzésének határidejét, továbbá az 
esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettség:  
Az épületben végezhetı minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület szerkezeti 
rendszerének és homlokzati megjelenésének megváltoztatásával. A tevékenység végzéséhez 
szükséges hatósági engedélyek, mint pl. építési engedély, rendeltetés módosítási engedély 
elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a leendı bérlıt terheli. Bármilyen 
nemő bontási és építési munka megkezdése elıtt a tulajdonos önkormányzat írásbeli 
hozzájárulását be kell szerezni. Az épületben végzendı tevékenység csak jogerıs és 
végrehajtható hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén 
telephely engedélyezését követıen illetve mőködési engedély birtokában folytatható. 

A bérlı köteles gondoskodni:  
a)   a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjérıl, 
b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védı (elı) tetı, 

ernyıszerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról,  
c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülı felújításról, pótlásról 

illetıleg cserérıl,  
d)  az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlı 

kizárólagosan használ, illetıleg tart üzemben,  
e) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról 

és megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlı 
tevékenységével függ össze.  

 A pályázati ajánlat benyújtásának módja:  személyesen vagy postai úton 
  helye:  Dévaványai Közös  Önkormányzati Hivatal  

15. számú irodája 
 határideje:  2013. március 22. 1000 óra 
 Az ajánlatok bontásának helye és ideje:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

15. számú irodája 2013. március 22. 1000 
óra 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhetı: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  
15. számú irodájában Csatári Mónika pénzügyi ügyintézıtıl. 
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét és 
címét, a tevékenységek folytatására feljogosító engedély másolatát valamint nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 
Az elbírálás prioritás szempontjai: 

- az ajánlott bérleti díj  
- közérdekő feladat ellátásra történı bérbevétel 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Csatári Mónika pénzügyi ügyintézı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést a 2013. évi Dévaványai 
Városnap vendéglátási pályázatára beérkezett pályázat elbírálása.   
A polgármester elmondja, hogy a megjelölt idıpontig egy vállalkozó küldte be pályázatát. A 
pályázó Gschwindt és Társa Bt, akikkel már több közös munka is volt más rendezvények 
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alkalmával. Minden esetben korrekt együttmőködést tanúsítottak. Jelen pályázatukhoz 
csatoltan küldtek egy a rendezvényre vonatkozó árlistát, melyet a mindenkori piaci árak 
befolyásolnak. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.   
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a képviselı-testület felé, hogy a Gschwindt 
és Társa Bt. pályázatát fogadják el. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi van-e valakinek valamilyen észrevétele, hozzászólása?  
A polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra kéri a 
testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a 2013. évi Dévaványai Városnap vendéglátási pályázatára 
beérkezett Gschwindt és Társa Bt. ajánlatát fogadják el kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
68/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 
Városnapi rendezvény vendéglátói tevékenységének biztosítására a Gschwindt és 
Társa Bt. (5500 Gyomaendrıd, Rákóczi u. 1. sz.) ajánlatát elfogadja.  
 
A Képviselı-testület megbízza az Általános Mővelıdési Központ József Attila 
Mővelıdési Ház Intézményegység vezetıjét, hogy a vállalkozót a testület döntésérıl 
tájékoztassa. 
 
Felelıs:  Erdeiné Mucsi Márta Intézményegység vezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
(A Gschwindt és Társa Bt. pályázata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés szintén a József Attila 
Mővelıdési Háztól érkezett, amely az augusztus 20-ai rendezvény idıpontjának 
módosításával kapcsolatos indítvány.  
Az elmúlt év tapasztalati azt igazolják, hogy az estébe nyúló rendezvényeket praktikusabb 
lenne munkaszüneti napon megelızı napokon megtartani. Így a 2013. évi Szent István napi 
templomi programot, tőzi játékot és az azt követı szabadtéri programot augusztus 19-én 
javasolják megtartani.  
A polgármester elmondja, hogy a templomi programot nem igazán tudják megváltoztatni. A 
bizottsági ülésen az volt a vélemény, hogy a testület döntse el, hogy az augusztus 20-ai ünnepi 
testületi ülést is 19-én fogják megtartani, vagy marad a 20-ai napon.  
A bizottságok támogatták, hogy 19-én legyenek megtartva a programok. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse az ülésen 
elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy ı kezdeményezte a módosítást, amelynek okait röviden ismerteti.  
A bizottság javasolja elfogadásra a testület felé a 2013. évi Városi Rendezvénytervben 
szereplı augusztus 20-i rendezvény sorozat programjának augusztus 19-én való megtartását.  



 34 

A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja elfogadásra a testület felé a 2013. évi 
Városi Rendezvénytervben szereplı augusztus 20-i rendezvény sorozat programjának 
augusztus 19-én való megtartását.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a templomi koncert az mindig elızı nap szokott 
lenni, mivel az a nyitó rendezvény. Az elmondottak alapján az összes program 19-én lenne 
megtartva.  
Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Mővelıdési Ház Intézményegység vezetıje – 
elmondja, hogy ı az esti programokra koncentrált, az ünnepi testületi ülés idıpontját nem 
gondolta változtatni.  
A lakosok is és Dékány képviselı is jelezte, hogy az esti programok idıpontját kellene áttenni 
19-ére.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, nem lehet úgy idıpontot módosítani, hogy nem 
figyelnek az összes többi rendezvényre. Át kell gondolni, hogy mikor legyen a templomi 
hangverseny, mivel a fıtéri nagy rendezvénnyel nem hozható össze.  
Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Mővelıdési Ház Intézményegység vezetıje – 
elmondja, hogy az augusztus 20-ai rendezvény nem a fıtéren szokott lenni, hanem a 
mővelıdési ház udvarán, a tőzi játék pedig este 9 órakor van. Augusztus 20-án a 
nagyszínpadot nem szokták felállítani.  
Elmondja, hogy napközben a Kuruc Portán zajlanak a rendezvények, az esti programok 
koncentrálódtak a mővelıdési ház udvarára.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy át kell gondolni az idıpontokat az összes 
rendezvény tekintetében és annak megfelelıen módosítani kell a 2013. évi rendezvénytervet.  
Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Mővelıdési Ház Intézményegység vezetıje – 
elmondja, hogy a Kuruc Porta az idei évre is tervez rendezvényt, amely napközben van, így 
annak módosítása nem szükséges.  
Pap Tibor polgármester – ha augusztus 20-ai városi rendezvény 19-én lesz, abban az esetben 
az összes többi programot ehhez kell igazítani.  
A polgármester javasolja, hogy a programban érintettekkel történjen egyeztetés, majd az 
egyeztetést követıen az új tervezet kerüljön a testület elé.   
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy az ünnepi képviselı-testületi ülés augusztus 20-án legyen 
megtartva, annak idıpontján ne változtassanak.  
Pap Tibor polgármester – megállapítja az elhangzottak alapján, hogy az ünnepi testületi ülés 
idıpontja változatlan marad, a 20-ai esti programok kerülnek át 19-ére.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
69/2013.(II.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 
Szent István napi esti programok augusztus 19-én kerüljenek megtartásra.  
Továbbá úgy dönt, hogy a József Attila Mővelıdési Ház Intézményegység vezetıje 
a programban érintettekkel folytasson egyeztetést az idıpontváltozás miatt. 
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A képviselı-testület az ünnepi testületi ülés idıpontján nem kíván változtatni, az 
augusztus 20-án kerül megtartásra.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Mővelıdési Ház 
Intézményegység vezetıje 

Határidı:  folyamatos   
  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı elıterjesztésben foglaltakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a 2011. december 8-ai testületi ülésen a 
Képviselı-testület 454/2011.(XII.8.) Kt. határozatában értékesítésre jelölte ki az 
önkormányzat tulajdonát képezı 2438 helyrajzi számú ingatlanának a telekosztás után 
kialakuló 2438/2 hrsz-ú ingatlanát. A képviselı-testületi határozatban foglaltaknak eleget téve 
a mőszaki iroda az ingatlanra vonatkozó hirdetményt megjelentette, azonban az arra beadott 
pályázatot a Képviselı-testület érvénytelennek nyilvánította a 23/2013.(I.31.) számú Kt. 
határozatával a Pályázati kiírás 14. c) pontja alapján. 
A Képviselı-testület ezen az ülésen arról is döntött – a 24/2013.(I.31.) Kt. számú 
határozatával -, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Dévaványa, belterület 2438/2 
helyrajzi számú ingatlant pályázati úton történı eladásra újból meghirdeti 640.000,- Ft + áfa 
induló vételárért. 
A képviselı-testületi határozat értelmében a mőszaki iroda elkészítette az ingatlanra 
vonatkozó újabb pályázati hirdetményt. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati felhívás újbóli megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni 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 pályázati felhívás megjelentetésével, valamint a részletes pályázati kiírásban 
foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:    
 
Határozat: 
70/2013.(II.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Dévaványa, belterület 2438/2 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület 
mővelési ágú, 2005 m2 nagyságú ingatlan pályázati úton történı eladásra meghirdeti és 
egyetért a pályázati hirdetmény megjelentetésével az alábbiak szerint: 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
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2. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan 
elidegenítése 

3. Pályázat tárgya: az Dévaványa 2438/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület mővelési ágú 
ingatlan értékesítése. 

4. Ajánlat benyújtásának  helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  
   13. számú irodája  

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

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

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

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhetı: 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában Feke László mőszaki 
irodavezetıtıl. 

8. Részletes pályázati kiírás átvehetı díjmentesen Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 13. számú irodájában 2013. március 8-tól ügyfélfogadási idıben. 

 
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
3. Pályázat célja, jellege: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan 

elidegenítése 
4. Pályázat tárgya: az Dévaványa 2438/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület mővelési ágú 

ingatlan értékesítése. 
5. Ajánlat benyújtásának  helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

   13. számú irodája  
 módja:  személyesen vagy postai úton 
 ideje:  2013. március 25. 1000 óra  
6. Az ajánlati kötöttség idıtartama:  

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

 
7. Pályázati biztosíték: 

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

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában Feke László mőszaki 
irodavezetıtıl. 

9. Részletes pályázati kiírás átvehetı díjmentesen Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 13. számú irodájában 2013. március 8-tól ügyfélfogadási idıben. 

 
10. Az értékesíteni kívánt ingatlan adatai: 

 

Ingatlan hrsz-a Terület nagysága m
2
 Mővelési ága Induló vétel ár 

2438/2 2005 kivett beépítetlen 
terület 

640.000,- Ft + ÁFA 
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11. Részletes eljárási rend: Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet Pályáztatásra vonatkozó rendelkezései szerint 
 

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

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. számú irodája 2013. március 25. 1000 óra. 
b)  Az eredményhirdetés helye és idıpontja: 

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

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

d) Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek:   
A pályázatok felbontásánál az ajánlattevık vagy meghatalmazottjuk, illetve az 
ajánlatkérı nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

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

13. Alternatív ajánlattételre lehetıség: nincs 
 

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

Az ajánlattevı nyilatkozata arról, hogy a helyi adóhatóságnál semmilyen 
köztartozása nincs. 

 
15. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

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

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

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

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

továbbá aki szerzıdésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 
 

16. Egyéb információk 
16.1.  Az ajánlatot zárt, borítékban/csomagban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) 

kell beadni, az ajánlatkérı székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra 
vonatkozó határidıig. A borítékra a következıt kell ráírni: "2438/2 hrsz-ú kivett 
beépítetlen terület mővelési ágú ingatlan értékesítése." 

16.2.  Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 
 A melléklet:  Nyilatkozat helyi adó tartozásról 
16.3.  Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb 

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

16.4.  A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevı személy nem lehet az 
ajánlatot benyújtó pályázó: 
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a) a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 685. § 
b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, 

b) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján közvetlen 
felettese, vagy beosztottja, 

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

állású alkalmazottja. 
16.5.  A 16.4. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat 

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

16.6.  A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevı köteles haladéktalanul 
bejelenteni, ha vele szemben bármely, a 16.4. és 16.5. bekezdésekben körülírt 
összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

16.7.  Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 
16.8.  A pályázati ajánlatok közül a legmagasabb árat kínáló ajánlat a nyertes. 
16.9. Nem magánszemély nyertes esetén a szerzıdés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (Nvtv.) szerinti átlátható szervezettel köthetı meg. 
 
Megbízza a polgármestert a pályáztatási eljárás lebonyolításával. 
  
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Szociális Földprogram 
növénytermesztési programjával kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót az elıterjesztést készítı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a márciusi hónapban indul a kiskerti 
növénytermesztés, ha nagyon jó az idı esetleg február végén kezdıdik a földmunka. 
Legelıször is a kapálás, kapálógépezés. Remélhetıleg a jól „kifagyott” föld mentes a 
kártevıktıl, megújul. Ezt kell ilyenkor felszántani, vagy legalább kapálógépezni.  
A szociálisan rászorult lakosok a mindennapi megélhetésük kisegítése érdekében konyhakerti 
növényeket tudnának termeszteni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet Szociális Földprogram növénytermesztése adta 
lehetıség keretében. 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet 
19. § (3) bekezdése értelmében a Szociális Földprogram meghirdetésérıl a Képviselı-testület 
dönt.  
Az elmondottaknak megfelelıen az irodavezetı elkészítette a felhívást.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a felhívás megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki egyetért a felhívás megjelentetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:    
 
Határozat: 
71/2013.(II.28.) Kt.hat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szociális Földprogram 
keretében a szociálisan rászorulók körében növénytermesztési programot valósít meg és az 
alábbi felhívást teszi közzé a Dévaványai Hírlapban: 
   

FELHÍVÁS 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Földprogram keretében a 
szociálisan rászorulók körében növénytermesztési programot valósít meg. 
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 

a) jövedelemmel nem rendelkeznek;  
b) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, 
c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;  
d) pályakezdı munkanélküliek  

és vagyonnal nem rendelkeznek. 
A Szociális Földprogramban résztvevı 1-2 fıs családok részére legfeljebb 400 m2, három és 
több fıs családok részére legfeljebb 500 m2 nagyságú ingyenes földhasználat biztosítható. 
 

Az igénylés helye: Polgármesteri Hivatal 9. számú irodája. 
Az igénylés ideje: 2013. március 8. – 2013. március 25. 

 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Dévaványai 
Hírlapban történı közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a hulladékudvar 
megvalósításához terület kijelölésével kapcsolatos.   
A polgármester elmondja, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
KEOP-1.1.1/2F/09-11 fejlesztési projektjét elıkészítı RexTerra Építıipari Fıvállalkozó és 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. elkészítette a településen megvalósítandó hulladékudvar 
terveit. Megküldte az önkormányzat részére a 0752/13 hrsz alatti komposztáló területére 
készített terveket, arra kérve az önkormányzatot, hogy a K&H Kereskedelmi Banktól kérjen 
hozzájárulást a beruházás megvalósulásához. Az ingatlant 305.000.000,- Ft keretbiztosítéki 
jelzálog terheli - ez nyújt fedezetet az önkormányzat által felvett hitelek visszafizetésének 
biztosításához. 
A projektben megvalósítandó építmények a társulás kizárólagos tulajdonába kerülnek, így 
osztatlan közös tulajdon jön létre, az építmények elhelyezéséhez azok fennmaradásáig a 
földhasználat jogát engedményezni szükséges a társulás részére. 
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Az elkészített építési engedélyezési tervdokumentációt eljuttatták a keretbiztosítéki jelzálog 
jogosultjának a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nek, hozzájárulásukat kérve az építési 
beruházás megvalósításához. A földhasználati jog átadásának igényét utólagosan egyeztettek 
a K&H Bank Dél-Alföldi Területi fiókirodájával. 
A hitelezı álláspontja a tervezett beruházással kapcsolatban, - csak olyan beruházáshoz 
tudnak hozzájárulást adni ahol ez együtt jár az ingatlan értéknövekedésével. A földhasználati 
jog átengedése, az osztatlan közös tulajdon létrehozása, forgalomképességet befolyásoló és 
meghatározó értékcsökkenéssel járó átruházásnak minısül, amihez hozzájárulás részükrıl 
nem adható. Amennyiben az építmények önkormányzati tulajdonba kerültek volna, a 
hozzájárulásnak nem lett volna akadálya. 
A felmerült probléma megoldásának lehetıségérıl a polgármester 2013. február 12-én 
Csizmadia Ibolya társulási elnökkel személyes egyeztetést folytatott. A megbeszélésen a 
projekt elırehaladása és megvalósíthatósága érdekében a következı javaslat került 
megfogalmazásra: 
A projekt nem a komposztáló telep ingatlanán valósulhatna meg, hanem ugyanezen 
ingatlannak északi oldalával határos 0752/14 hrsz-ú erdı területébıl kivonandó területen. A 
beépítés folyamatosságában 35 méter széles, 100 méter mélységő terület kerülne kivonásra. A 
kivonásra kerülı terület, mint önálló tehermentes ingatlan kerülhetne visszajegyzésre a 
földhivatalnál. 
Ezen ingatlanon a hulladékudvar mellett a települési állati hulladék átvevı pont is 
megépítésre kerülhet majd egy a késıbbi idıpontban. Ezzel a szükséges infrastruktúra  
- bejáró, utak, közmővek, közmőpótlók - is részben kiépülhet. 
A terület kialakításához az erdı, továbbá a földvédelmi hatóság engedélye szükséges. 
Elmondja, hogy az ingatlan megosztásával, az erdımővelés felhagyásával, továbbá a 
termıhely kivonásával kapcsolatos engedélyek megszerzésére, a területkialakításhoz 
1.900.000,- Ft szükséges.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni 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)  hulladékudvar továbbá az állati eredető hulladékok befogadására alkalmas telephely  - 
mint  kiemelten fontos közcélú létesítmény – létesítésének céljára a mellékelt 
vázrajzon feltüntetett önkormányzati tulajdonban álló 0752/14 helyrajzi szám alatt 
elkülönített 3500 m2 területet jelöli ki, 

b) utasítja a polgármestert a 0752/14 helyrajzi számú ingatlan megosztásával, az erdı 
mővelés felhagyásával továbbá a termıhely kivonásával kapcsolatos engedélyek 
megszerzésére, a területkialakításhoz 1.900.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2013-
évi költségvetésében,  

c) hozzájárul, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  
KEOP-1.1.1/2F/09-11. számú projektben tervezett létesítmények az itt jelzett 
ingatlanon elhelyezésre kerüljenek. A földhasználati jogra vonatkozó feltételek külön 
szerzıdésben kerülnek meghatározásra.” 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: 
72/2013.(II.28.) Kt.hat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 

 
a) hulladékudvar továbbá az állati eredető hulladékok befogadására alkalmas 

telephely - mint kiemelten fontos közcélú létesítmény - létesítésének céljára a 
mellékelt vázrajzon feltüntetett önkormányzati tulajdonban álló 0752/14 
helyrajzi szám alatt elkülönített 3500 m2 területet jelöli ki, 

b) utasítja a polgármestert a 0752/14 helyrajzi számú ingatlan megosztásával, az 
erdı mővelés felhagyásával továbbá a termıhely kivonásával kapcsolatos 
engedélyek megszerzésére, a területkialakításhoz 1.900.000,- Ft-ot biztosít az 
önkormányzat 2013.-évi költségvetésében,  

c) hozzájárul, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
KEOP-1.1.1/2F/09-11. számú projektben tervezett létesítmények az itt jelzett 
ingatlanon elhelyezésre kerüljenek. A földhasználati jogra vonatkozó feltételek 
külön szerzıdésben kerülnek meghatározásra        

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal  
Melléklet:  1 db vázrajz 

 
(A vázrajz a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı elıterjesztés az óvoda pedagógusi 
létszámmal kapcsolatos. Szarka Andrea igazgatási irodavezetı készítette el az ezzel 
kapcsolatos elıterjesztést.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az Általános Mővelıdési Központ 
Óvoda és Bölcsıde Intézményegységének vezetıje Diósné Ambrus Erzsébet azzal a kéréssel 
fordul a Képviselı-testülethez, hogy Dévaványa város óvodapedagógusainak jövıbeli 
létszámáról szíveskedjenek tárgyalni és az ügyben állást foglalni a 2013-as költségvetés 
tárgyalása kapcsán. 
(Az óvodavezetı kérelme a jegyzıkönyvhöz van csatolva.) 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében „Az 
óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétıl számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fıvárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet 
több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthetı.” 
Az óvodai nevelés szerinti finanszírozott idıkerete (61óra/hét) magába foglalja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggı feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozásokra fordítható heti ötven óra idıkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdı gyermekek fejlesztı, valamint a sajátos nevelési igényő 
gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti 
tizenegy óra idıkeretét. 
Az óvoda változatlanul a kisgyermekek nevelését látja el 3 éves kortól a tankötelessé válásig. 
Két és fél éves kortól felvehetı a gyermek, ha a felvételi környezetében az óvoda minden 
három évnél idısebb gyermeket fel tud venni és még maradt helye. Az óvodába járás 2014. 
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szeptemberétıl a gyermek három éves korától kötelezı, a nevelési év kezdı napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, de ez alól a kötelezettség alól a család 
kérelmére, a védını és az óvodavezetı egyetértésével a gyermek jogos érdekét és 
családvédelmi szempontokat szem elıtt tartva a jegyzı felmentést adhat. Az óvoda kiemelt 
feladata az anyanyelvi készségek, az életkornak megfelelı mozgásformák és viselkedés 
fejlesztése, testi, lelki, szellemi egészségük fejlesztése, a szocializáció, a mővészeti nevelés, 
iskolaelıkészítés és - indokolt esetben szakértıi bizottság véleménye alapján - javaslattétel az 
iskolai tanulmányok megkezdésére. Az óvodák mőködésének szakmai elemeit az Óvodai 
nevelés országos alapprogramja szabályozza. 
Az óvodai felvétel kötelezı – a teljesség igénye nélkül – az alábbi esetekben is mivel az 
óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggı feladatokat is. 
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı 
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, munkaerıpiaci 
részvételt elısegítı programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított 
szolgáltatások idıtartama lehetıleg a szülı munkarendjéhez igazodik. 
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

a) akinek fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
b) akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három 

vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási 
díjban részesül, 

c) akinek a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 
gondoskodni. 

Településünkön elmondható, hogy a 3. életévüket betöltött gyermekek többsége részt vesz az 
óvodai nevelésben, jelenleg óvodai nevelésben résztvevı gyermekek száma 213 fı, 9 
csoportban és Ecsegfalva településen 23 fı, 1 csoportban. 
Az Nkt. szeptember 1-jével hatályba lépı rendelkezései többek között meghatározzák a 
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetık kötelezı létszámát, a nevelı- és 
oktatómunkát közvetlenül segítı alkalmazottak finanszírozott létszámát, a csoportszámokat, 
az intézményegység-vezetı és helyettese foglalkozásainak számát és a gyermekek 
finanszírozott heti foglalkoztatási idıkeretét.  
Az elmondottak alapján az intézményegység-vezetı mellett szükséges egy helyettes, mivel a 
gyermekek száma 201-500 között van. A közvetlenül segítı alkalmazottak tekintetében a 
törvény 1 óvodatitkárt (intézményenként ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 fıt), 
csoportonként 1 dajkát, 1 gondozó- és takarítónıt (telephelyenként ahol legalább 3 óvodai 
csoport mőködik), 1 pedagógiai asszisztenst (3 óvodai csoportonként) és 0,5 
óvodapszichológust (1-500 gyermek között) ír elı. 
A csoportlétszám kialakításnál elıírja a minimum 13, maximum 25 és átlag 20 létszámot. 
A vezetık tekintetében a heti kötelezı foglalkozások számát 22 órában határozza meg. 
A finanszírozott heti idıkeretet 61 órában határozza meg. 
Úgy gondolja az irodavezetı, hogy akkor látják tisztán a dolgokat, ha áprilisban meghatározza 
a képviselı-testület a csoportok számát. 
Az elmondottakból látható, hogy a csoportok számához van kötve a takarító, a pedagógiai 
asszisztens és még sorolhatná.  
Mivel nincs információjuk arról, hogy a 2014. évben hogyan alakul a támogatás rendszere 
átgondolásra javasolja a határozatlan idejő, 6 hónap próbaidı kikötésével történı 
közalkalmazotti jogviszonyról szóló szerzıdéskötést. 
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Az irodavezetı elmondja, hogy két határozati javaslatot terjesztett a testület elé az egyik 
szerint a képviselı-testület meghatározza az óvodapedagógusok létszámát, a másik szerint 
meghatározza az óvodapedagógus létszámot, azzal, hogy a jelenleg üres álláshelyet 2013. 
szeptember 1-jétıl határozatlan idejő, de hat hónap próbaidı idıre szóló munkaszerzıdéssel 
lehet betölteni. Elmondja, ha szeptember 1-tıl számolják a hat hónapot, akkor már a 2014. évi 
finanszírozás ismert lesz. Az óvodapedagógus létszám természetesen az óvodába beíratott 
gyermekek számától is függ.  
Az elıterjesztésben szereplı képlet segítségével mutatta be a létszámot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi Diósné Ambrus Erzsébet óvodavezetıt, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 
kíván-e hozzászólni? 
Diósné Ambrus Erzsébet óvodavezetı – elmondja, hogy a 2011. évi CXX. Köznevelési 
Törvény a nevelési oktatási intézményekben az alkalmazottak létszámáról szóló elıírása 
2013. szeptember 1-én lép hatályba.  
Megjegyzi, hogy a normatív támogatások rendszere is jelentıs változáson ment keresztül az 
elızı évhez képest. Elmondja, hogy jelenleg a pedagógusok és pedagógiai munkát 
közvetlenül segítı alkalmazottak elismert létszáma alapján kap a fenntartó a bérhez és 
járulékaihoz támogatást.  
Elmondja, hogy a jelenleg hatályos törvény az év 8 hónapjára Dévaványán 9 és Ecsegfalván 
az 1 csoporthoz 20 fı pedagógus létszámot ír elı.  
Jelenleg Dévaványán 14 fı, Ecsegfalván 2 óvodapedagógus van a törvény által elıírt 20 fıvel 
szemben.  
Elmondja, hogy a következı nevelési évben a megváltozott kötelezı óraszámok és a vezetı 
helyettes alkalmazása és órakedvezménye miatt 1 fı vezetı szükséges. Elmondja azt is, hogy 
a kevesebb csoporttal számolva is 3 fı hiányzik a kötelezıen elıírt létszámból. 
Az óvodavezetı elmondja, hogy ugyanekkor lép életbe az intézményenként 1 fı takarító 
alkalmazása, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár, 100 fı felvett gyermek felett 1 fı 
óvodapszichológus, 1-500 fı között 0,5 fıt ír elı a törvény. Intézményvezetı helyettes 
alkalmazása is kötelezı, amihez óraszám csökkenés is társul. Elmondja azt is, hogy eddig 
nem volt kötelezı a takarítói státusz, ezt a feladatot a dajkák látták el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Diósné Ambrus Erzsébetnek az elmondottakat.    
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az elıterjesztésben szereplı „B” határozati javaslat 
elfogadását javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.    
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén a „B” határozati javaslatban foglaltakkal ért 
egyet. 
Pap Tibor polgármester – tehát 18 óvoda pedagógusi létszámról van szó. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – véleménye, hogy meg kellene várni a csoportok 
meghatározását. A takarítók tekintetében, pedig meg kell nézni az ÁMK-nál lévı létszámot. 
Az ÁMK-t is azért hozták létre, hogy a takarítói, karbantartói, gazdálkodási feladatok úgy 
összpontosuljanak, mobilok legyenek.    
Pap Tibor polgármester – elmondja, a probléma az, hogy a törvény nem ad rá lehetıséget. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – véleménye, hogy szakfeladatonként megoldható.  
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Diósné Ambrus Erzsébet óvodavezetı – elmondja, tudomása szerint már megalakult az új 
ÁMK, amelyben az iskola nem szerepel. Eddig az óvodában nem volt kötelezı a takarító 
státusz, ez teljesen új.   
Pap Tibor polgármester – véleménye, erre a késıbbiekben vissza kell, hogy térjenek. Fel kell 
készülni arra, hogy szeptemberre meg legyenek a szakemberek. Kérdése, hogy a létszámot 
már most lehet tudni?   
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – meglátása szerint az óvoda pedagógusi létszám a 18 
fı jó lesz. Tudott dolog, hogy a Nemzeti Köznevelésrıl szóló törvény az utóbbi idıben sokat 
módosult, nincs kizárva az sem, hogy szeptemberig újabb változás fog történni.   
Pap Tibor polgármester – kérdése, hogy kell most ebben döntést hozni?  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az óvodavezetı kérésének 
megfelelıen készítette el az elıterjesztést, mivel most történt a költségvetés tárgyalása.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez nem szerepel a költségvetésben. A polgármester 
véleménye, hogy kiadási vonzatot is kellene számolni, amelyet össze kellene hasonlítani a 
finanszírozási oldallal és azt követıen lehetne a gyermeklétszám ismeretében meghozni a 
döntést.   
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, ha március 12-én megtörténik a 
gyermekek beíratása, azt követıen a csoportokat szét tudják osztani, április hónapban 
véleménye szerint tisztábban látják az ügyet.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy az ÁMK-nál lévı 
takarítóknak, karbantartóknak is van feladatuk. Attól, hogy állami fenntartásba került az 
intézmény a feladat ott maradt, az nem csökkent.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy március 1-tıl indul a 
közfoglalkoztatási program, amelyet ki kell használni ezen a területen is.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a közfoglalkoztatási 
programot is kihasználják. Nem általános iskolai szakfeladatra vesznek fel közfoglalkoztatott 
dolgozót, hanem az óvodai, múzeumi, mővelıdési házi feladatokra, mivel ott nem megfelelı a 
létszám.  
Pap Tibor polgármester – meglátása, hogy ebben az ügyben nem kell most meghozni a 
döntést, azok ismeretében, amik most elhangzottak, függetlenül a bizottsági javaslatoktól.   
Tehát áprilisban a konkrét adatok ismeretében térjenek rá vissza. 
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – röviden említést tesz arról, hogy azok a gyermekek, akiknek a 
szüleik nem dolgoztak nem aludtak az óvodában, így délután kevesebb pedagógus létszám is 
elegendı volt. Elmondja, hogy a takarítást eddig a dajkák oldották meg. Az idei költségvetés 
helyzete nem engedi meg azt, hogy pluszt biztosítsanak takarítói státuszhoz. A jövı évi 
költségvetésben már erre a feladatra is tudnak tervezni. Elmondja, ami kötelezı azt 
természetesen be kell tartani.  
Pap Tibor polgármester – ismerni kell azt, hogy feladatfinanszírozásra mekkora összeget 
kapnak, abból mit lehet kiállítani, hogyan lehet ezt a feladatot ellátni, mekkora összeget kell 
hozzá biztosítani az önkormányzatnak. Megjegyzi, hogy az óvodák finanszírozása javult.  
Röviden szól arról, hogy a finanszírozást maximálisan ki kell használni és lehetıleg minél 
kevesebbet mellé tenni.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy költségvetési évre szól 
a finanszírozás. 4 hónapra 18 fı pedagógus létszám ki van finanszírozva. Elmondja, hogy az 
idei évben 3 millió forintot kell hozzátenni az óvodai feladatellátáshoz. Elmondja, ha 
szeptembertıl plusz 2 fı óvónı lesz, az nem szerepel a kiadási oldalon, ha beállítják, akkor a 
jövı évben szintre kell hozni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye, hogy döntést a teljes adatok ismeretében hozzanak e tekintetben.  
Diósné Ambrus Erzsébet óvodavezetı – az elhangzottakhoz kapcsolódóan elmondja még, 
hogy nem a takarítói státusz a legfontosabb. Szól a közmunkaprogram adta lehetıségek 
kihasználásáról. A gyermekek egész napos felügyeletérıl tesz említést. Szeptember 1-tıl lép 
hatályba a törvény. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy felkészülési idı van bıven szeptemberig.  
Javasolja, hogy az áprilisi testületi ülésen térjenek vissza a téma tárgyalására, akkor hozzanak 
döntést.  
A képviselık egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyetértenek azzal, hogy az áprilisi testületi ülésen hozzanak döntést ez ügyben, a döntéshez 
szükséges adatok ismeretében.  
 
A polgármester elmondja, hogy a következı bejelentés közmővelıdési érdekeltségnövelı 
támogatással kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a helyi önkormányzatok 
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet 
alapján a közmővelıdési intézmények eszközállomány fejlesztésére, berendezési tárgyainak 
gyarapítására, amely sikeres pályázat esetén az Általános Mővelıdési Központ intézményben 
kerülne felhasználásra. Az intézmény az eszközállomány fejlesztésére kívánja fordítani, 
melyhez 150.000,- Ft önrészt a saját költségvetési soron belül a készletbeszerzésekbıl kíván 
elkülöníteni. Az összeg elkülönítésérıl a Képviselı-testület a határozati javaslatban 
meghatározottak alapján hozzon határozatot.  
A támogatási kérelmet az önkormányzat nyújthatja be a Magyar Államkincstár által 
üzemeltetett elektronikus rendszerben - ÖNEGM program - való rögzítéssel, valamint az 
onnan kinyomtatott adatlap és a szükséges mellékletek benyújtásával.  
Benyújtási határidı: március 25-ig.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy támogatási kérelmet nyújtsanak be a helyi önkormányzatok 
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet 
alapján a közmővelıdési intézmények eszközállomány fejlesztésére, berendezési tárgyainak 
gyarapítására, amelyhez az önerıt az ÁMK saját költségvetésében biztosítja kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
73/2013.(II.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatási 
kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatok közmővelıdési érdekeltségnövelı 
támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján a közmővelıdési 
intézmények eszközállomány fejlesztésére, berendezési tárgyainak gyarapítására. 
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A támogatási kérelemhez 150.000,- Ft összeget önerıként az Általános Mővelıdési 
Központ az intézményi költségvetés dologi kiadások között a készletbeszerzés soron 
elkülönít.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a támogatási kérelem elkészítésével 
és határidıre történı benyújtásával.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 

Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 
Határidı: 2013. március 25. a támogatási kérelem benyújtására 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a napelemes rendszer 
kiépítésére és a brikettáló üzem létesítésére vonatkozó pályázatok benyújtásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.   
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testülete a 355/2012.(XI.29.) 
és a 356/2012.(XI.29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a KEOP-2012-4-10-0/A és a 
KEOP-2012-4-10-0/B kódszámú pályázati felhívásokra vonatkozóan pályázatokat kíván 
benyújtani napelemes rendszer kiépítésére az önkormányzat által mőködtetett 
intézményekben és brikettáló üzem létesítésére vonatkozóan.  
Az Önkormányzat a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozóan a pályázati felhívásban 
foglaltaknak megfelelıen feltételes közbeszerzési eljárást indított annak érdekében, hogy a 
pályázati dokumentáció benyújtható legyen. A pályázat benyújtásának feltétele a feltételes 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerzıdés benyújtása volt.  
A Képviselı-testület a 2013. február 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésen döntött, hogy 
a napelemes rendszer kiépítésének kivitelezésére vonatkozóan a Phlegon Consult Kft. (1222 
Budapest, Széchenyi u. 12.) - mint összességében legelınyösebb ajánlattevı – 40.680.232,- Ft 
nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 124. § (6) bekezdése értelmében az 
önkormányzat, mint ajánlatkérı a szerzıdést az írásbeli összegzés megküldése napját követı 
tíz napos idıtartam lejártáig nem kötheti meg. Az összegzés az érintettek részére 2013. 
február 21-én megtörtént, így a szerzıdéskötésre 2013. március 4-én kerülhetne leghamarabb 
sor.  
Az említett pályázati felhívás (KEOP-2012-4.10.0/A) kapcsán 2013. február 25-én a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség közleményt adott ki, mely szerint a pályázatok benyújtására 2013. 
február 26-át követıen van lehetısége a pályázóknak február 27-ei felfüggesztéssel.   
Megjegyzi, hogy ilyenre még nem volt példa. 
Az elmondottak ismeretében ezért az önkormányzat a pályázati dokumentációt benyújtani 
nem tudta, mivel nem rendelkeztek a pályázathoz szükséges feltételesen megkötött 
vállalkozási szerzıdéssel. Hiába készítettek elı mindent, a közbeszerzési törvényben 
foglaltakat be kell tartani, tehát szerzıdést március 4-e elıtt nem lehetett megkötni, így a 
pályázatot sem tudták benyújtani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a pályázat benyújtására, akkor lesz lehetıség, ha 
újból megnyitják a pályázati ablakot, annak függvényében, ha a feltételes közbeszerzési 
eljárás akkor még érvényes lesz, valamint a feltételesen megkötött szerzıdés érvényes lesz-e.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az nem mőködik, hogy talonba helyeznek 
egy közbeszerzési eljárást, szerzıdést pl. csak két hónap múlva kötik meg. Tehát ilyen nincs. 
Ajánlati kötöttség van, valamennyi ideig az ajánlatához kötve van, elıre meg van határozva az 
eredményhirdetés idıpontja, amit megtettek. Az a szerencse, hogy feltételes közbeszerzésrıl 
van szó, így nincs szerzıdéskötési kötelezettségük.   
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Az elmondottak miatt, így nem kell döntést hozni arról, hogy pályázat kerüljön benyújtásra és 
a szükséges önerıt a képviselı-testület a 2013. évi költségvetésétben biztosítja.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy hozzanak döntést a pályázat benyújtásáról és az önerı 
biztosításáról annak érdekében, ha megnyílna a pályázati ablak, akkor legyen meg hozzá a 
szükséges határozat. Különösen azért tette ezt a javaslatot, ha a benyújtási határidı a 
jelenlegihez hasonlóan rövid lenne.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a költségvetésben ehhez a pályázathoz kapcsolódó 
önerı be van tervezve.  
Véleménye szerint meg kell vizsgálni azt, hogy az ajánlati kötöttség meddig áll fenn a nyertes 
ajánlattevıvel szemben ezen a feltételes közbeszerzési eljáráson, annak érdekében, ha 
ismételten megnyitják a pályázati ablakot. 
Feke László mőszaki irodavezetı – véleménye szerint rendkívül nagy volt az érdeklıdés, 
azért zárták be ilyen rövid idı alatt a pályázati ablakot. Ez esetben a kiírónak nem kell 
elutasítani a beérkezett pályázatokat.  
Pap Tibor polgármester – az elhangzottak alapján javasolja, hogy biztosítsák a pályázathoz 
szükséges forrást, valamint meg kell kérdezni az ajánlattevıt, hogy ajánlati kötöttségét addig 
fenntartja-e, amíg el nem dıl, hogy mi lesz a sorsa ennek a pályázatnak.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a szerzıdéskötést egy alkalommal el 
lehet halasztani, többször nincs rá lehetıség.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a „Helyi hı és villamosenergiaigény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal kombinálva címő pályázati felhívásra „Napelemes rendszer kiépítése 
Dévaványa Város Önkormányzata által mőködtetett egyes intézményekben” címmel pályázat 
kerüljön benyújtása, ha a pályázati ablak megnyílik, valamint 8.094.389,- Ft saját erı 
biztosításával a 2013. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat: 
74/2013.(II.28.) Kt.hat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a pályázati ablak 
megnyitása esetén, pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Környezeti és Energia Operatív 
Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülı KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú 
„Helyi hı és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kombinálva címő 
pályázati felhívásra „Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által 
mőködtetett egyes intézményekben” címmel.  
A projekt keretében a villamosenergia igény kielégítésére szolgáló napelemes rendszer 
telepítése valósulna meg, a Polgármesteri Hivatal Dévaványa Hısök tere 1., Strandfürdı és 
Gyógyászati részleg Dévaványa, Sport u. 5., és Vörösmarty u. 6-8. szám alatti általános iskola 
ingatlanaira vonatkozóan.    
A projekt összköltsége és egyben elszámolható költsége bruttó 53.962.595,- Ft, melyhez a 
szükséges saját erıt, azaz a 8.094.389,- Ft-ot a képviselı-testület a 2013. évi költségvetés 
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  
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          Adatok: Ft-ban 
Megnevezés Összeg Projekt összköltség %-ában 
Igényelt támogatás 45.868.206,- 85% 
Saját erı 8.094.389,- 15% 
Projekt összköltség 53.962.595,- 100 % 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı 
benyújtásáról gondoskodni szíveskedjen.  
 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Feke László mőszaki irodavezetı  

Határidı:  értelem szerint   
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a brikettáló üzem létesítésére 
vonatkozóan az önkormányzat a pályázati felhívás megjelenését követıen megkezdte a 
pályázati dokumentációval kapcsolatos dokumentumok beszerzését, illetve a Képviselı-
testület döntött arról, hogy a pályázat készítésével és benyújtásával a Planet Energy Kft-t 
bízza meg.  
A pályázat összeállítása során felvetések történtek arra vonatkozóan, hogy mivel 
önkormányzat rendelkezett az elmúlt évben nyertes pályázattal így az általános pályázati 
útmutató B.6. Kizáró okok címő fejezet 10. pontjában foglaltakkal ellentmond, mely szerint a 
támogatás feltétele, hogy a pályázó korábban nem nyújtott be a pályázatában foglaltakkal 
megegyezı tartalommal olyan pályázatot, amely támogatást nyert.  
Problémaként vetıdött fel továbbá, hogy mivel önkormányzat az elmúlt évben a KEOP-
5.3.0/B pályázat kapcsán energetikai beruházást végzett el az általános iskolai és óvodai 
intézményekben, így a tavalyi évben kimutatandó CO2 kibocsátás mennyiség és az arra 
irányuló csökkentés nagyságrendileg fele egy normál állapothoz képest, hiszen az elmúlt év 
ıszétıl ezekben az intézményekben nem gázfőtés volt, hanem a pályázat keretében 
megvalósított biomassza alapú kazánokkal történt a főtés biztosítása. Az elmondottak alapján 
csak az elsı féléves kibocsátásokkal lehet számolni. A pályázatíró cég által küldött e-mail 
alapján a 7/2006.(V.24.) az épületek energetikai jellemzıirıl szóló TNM rendelet szerint 
energiatanúsítványt kell biztosítani a pályázathoz. Ennek elkészíttetésére elkezdték felkutatni 
a lehetséges partnereket azonban idıközben ezen a héten, azaz  2013. február 25-én a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség közleményt adott ki ezen pályázati felhívással kapcsolatosan, mely 
szerint a pályázatok benyújtására 2013. február 26-át követıen van lehetısége a pályázóknak 
február 27-ei felfüggesztéssel.  Így az önkormányzat az elmondottak ismeretében a pályázati 
dokumentációt benyújtani nem tudta. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
Elmondja, ha ellenırzik a KEOP-os épületenergetikai pályázatot, akkor látható lesz, hogy 
nincs meg a főtıanyag elıállítás.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Javasolja, hogy az elhangzottakat vegyék tudomásul. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Megállapítja, hogy a képviselık egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a tájékoztatót tudomásul vették.  
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A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy ismertesse a 
következı elıterjesztést.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a 2013. január 31-ei ülésén döntött a 
Képviselı-testület arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı Dévaványa, külterület 
0127/42 hrsz-ú és Dévaványa, belterület 2498/2 hrsz-ú ingatlanait pályázati úton történı 
eladásra meghirdeti.  
A képviselı-testületi döntés értelmében a mőszaki iroda az elfogadásra került pályázati 
felhívás szerint az ingatlan értékesítését meghirdette.  
A pályázati kiírásban foglaltak szerint az ajánlatok benyújtásának határidejéig, azaz 2013. 
február 25. 1000 óráig egyetlen ajánlat érkezett. 

Ajánlattevı neve, címe:  EJT Kft. 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89. 
Ajánlati ár: 

01277/42 hrsz nettó ár: 14.100.000,- Ft bruttó ár: 17.907.000,- Ft 
2498/2 hrsz  nettó ár: 1.200.000,- Ft bruttó ár: 1.524.000,- Ft 
Összesen:  nettó ár: 15.300.000,- Ft bruttó ár:  19.431.000,- Ft 

A Bíráló Bizottság a pályázat értékelése során megállapította, hogy a benyújtott ajánlat 
megfelel a pályázati kiírásnak. 
Az értékelésrıl készített Bíráló Bizottsági szakvélemény és döntési javaslat a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni az elıterjesztésben foglaltakat. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Bíráló Bizottsági szakvéleményben 
foglaltakkal és a döntési javaslattal. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı Dévaványa, Külterület 01277/42 hrsz-ú és Dévaványa, Belterület 2498/2 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 

Külterület 01277/42 hrsz-ú és a Dévaványa, Belterület 2498/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése” eljárás eredményeként az EJT Kft. (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89.) 
ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Külterület 01277/42 hrsz-ú és a Dévaványa, Belterület 2498/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése” elvégzésére irányuló helyi pályáztatási eljárás eredményeként az EJT Kft. 
(5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89.) – mint legmagasabb összegő ajánlattevı – 
19.431.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Külterület 01277/42 hrsz-ú és a Dévaványa, Belterület 2498/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése”-re  irányuló helyi pályáztatási eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa.” 
Kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat:  
75/2013.(II.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı Dévaványa, Külterület 01277/42 hrsz-ú és Dévaványa, Belterület 2498/2 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Külterület 01277/42 hrsz-ú és a Dévaványa, Belterület 2498/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése” eljárás eredményeként az EJT Kft. (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89.) 
ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Külterület 01277/42 hrsz-ú és a Dévaványa, Belterület 2498/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése” elvégzésére irányuló helyi pályáztatási eljárás eredményeként az EJT 
Kft. (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 89.) – mint legmagasabb összegő ajánlattevı – 
19.431.000,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Külterület 01277/42 hrsz-ú és a Dévaványa, Belterület 2498/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése”-re  irányuló helyi pályáztatási eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a rendeletmódosítást a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás étkezés kiszállítás intézményi térítési díjának megállapítása 
eredményezi, melyet az intézmény tévesen közölt - elgépelés történt - a február 20-án 
megalkotott rendelet módosításhoz. A tényleges kiszállítás költsége 100,- Ft. 
Az elmondottak értelmében a valóságnak megfelelıen visszamenıleges hatállyal szükséges 
hatályba léptetni a rendeletmódosítást.  
Az irodavezetı elkészítette a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét, az elmondottakra 
figyelemmel. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításával az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

6/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletét 
 

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

(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı elıterjesztést Feke László mőszaki 
irodavezetı készítette.  
Megadja a szót részére, hogy röviden foglalja össze a leírtakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet 7. § 
(1) bekezdése alapján a vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevıkre a 
közüzemi csatornahálózatot mőködtetı közszolgáltatást végzı – ideértve a  
szennyvízelvezetı – és szennyvíztisztító rendszert, illetve szennyvíziszap ártalmatlanítást és 
hasznosítást végzı közszolgáltatót is – az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.  
Az Alföldvíz Regionális Víziközmő-szolgáltató Zrt. 2012. évben a következı díjakat 
alkalmazta: 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 
(Ft/m3 ) 

Lakossági fogyasztó 6,00 
Önkormányzati fogyasztó 6,00 
Hatósági díjas fogyasztó 9,00 
Szippantott szennyvíz 13,50 

 A fenti díjak nem tartalmazzák az Áfa mértékét. 
 
A 2013. április 1-tıl Dévaványa településre meghatározott vízterhelési egységdíjakat az 
Alföldvíz Regionális Víziközmő-szolgáltató Zrt. Igazgatósága 22/2013.(II.20.) számú 
határozatával elfogadta, melyek az alábbiak: 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 
(Ft/m3 ) 

Lakossági fogyasztó 4,80 
Önkormányzati fogyasztó 4,80 
Hatósági díjas fogyasztó 7,20 
Szippantott szennyvíz 10,80 

 A fenti díjak nem tartalmazzák az Áfa mértékét. 
Az új díj 2013. április 1-jétıl kerül bevezetésre. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az irodavezetı által ismertetett vízterhelési díjakkal 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: 
76/2013.(II.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a 2003. LXXXIX. törvénnyel 
bevezetett vízterhelési díj meghatározásának módszerével és az Alföldvíz Regionális 
Víziközmő-szolgáltató Zrt. – mint közszolgáltató által – Dévaványa településre meghatározott 
vízterhelési díjak 2013. évi összegével, amely:  
 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 
(Ft/m3 + Áfa) 

Lakossági fogyasztó 4,80 
Önkormányzati fogyasztó 4,80 
Hatósági díjas fogyasztó 7,20 
Szippantott szennyvíz 10,80 

 
A képviselı-testület hozzájárul a vízterhelési díjak 2013. április 1-i bevezetéséhez.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

 Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  azonnal 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Feke László 
mőszaki irodavezetı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesülete (5510 Dévaványa, Nap u. 21., képviseli: Szarka István) 2011. ıszén jelezte az 
önkormányzat felé, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében pályázni 
kíván a Dévaványa, Kossuth út 11. szám alatt található, Dévaványa Város Önkormányzatának 
tulajdonát képezı Civil Ház felújításának munkálataira.  
A mőszaki iroda felhívta az Egyesület figyelmét arra, hogy az érintett Civil Ház kialítására 
Dévaványa Város Önkormányzata 2007-ben AVOP pályázat keretében már nyert támogatást, 
mely pályázat fenntartási idıszaka még nem járt le. Ennek értelmében olyan tevékenységekre 
(külsı nyílászárók cseréje vagy felújítása, belsı meszelés, stb.), melyek az AVOP pályázatból 
2007-2008-ban megvalósultak, újabb pályázati források nem igényelhetıek a fenntartási idı 
lejártáig, vagyis 2013.április 1-ig.   
Ezt követıen az Egyesület 2011. december 3-án pályázatot nyújtott be a 76/2011(VII.29.) VM 
rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás „Non-profit szervezetek fejlesztését szolgáló 
tevékenységek támogatása” elnevezéső célterületére „Civil Ház felújítása, korszerősítése” 
címmel, melyet a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2012.05.16-án érkezett 
kiértesítıje szerint részben támogatásra érdemesnek nyilvánított.  
A támogatási határozat szerint a kötelezettségvállalás teljes összege 2.792.402,- Ft, melynek 
nettó kiadásra jutó támogatási összege 2.198.742,- Ft.  
Az Egyesület a 2012. május 31-én tartott Képviselı-testületi ülésen azzal a kéréssel fordult a 
Képviselı-testület felé, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 2.792.402,- Ft-ot 
visszatérítendı kamatmentes támogatás formájában biztosítsa részükre, melyet a képviselı-
testület 169/2012.(V.31) Kt. határozatával jóvá is hagyott, és melyrıl 2012. december 27-én 
az Önkormányzat és az Egyesület között megállapodás is született. 
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Mivel a pályázat több olyan tételt is tartalmazott, mely ütközésbe kerülhetett volna a korábbi 
AVOP pályázattal, ezért a mőszaki iroda a támogató határozat megérkezését követıen elıször 
telefonon, majd írásos formában is állásfoglalást kért a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól arra vonatkozólag, hogy a civil szervezet a megnyert pályázat kivitelezési 
munkálatait megkezdheti-e.  
Kérdésükre hivatalos válasz 2012. november 21-én érkezett, melynek értelmében az 
Egyesület megkezdheti a pályázat megvalósítását.  
Az Egyesület 2013. január 21-én vállalkozási szerzıdést kötött a Csaba Technika Építıipari 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (5500 Gyomaendrıd, Fegyvernek u. 15/1.), aki a 
kivitelezési munkálatokat megkezdte. A munkálatok jelenleg az ingatlan vizesblokkjának 
felújításánál tartanak. 
Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 
24. § (1) értelmében a 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a helyt adó 
vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétıl számított 9 hónapon belül köteles 
kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem 
minısül egyéb elszámolható kiadásnak.  
A Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület, mint közremőködı szervezet tájékoztatása 
szerint ez a határidı 2013. február 16-án lejárt, mely dátumig nem érkezett be kifizetési 
kérelem az egyesülettıl. A Vhr. 35. § (9) értelmében a 24. §-ban foglalt rendelkezés 
megsértése esetén az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, 
úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát 
visszavonja, ezzel egyidejőleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága 
intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszőnik, továbbá az ügyfél által 
igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. Az MVH a 
támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszőnését megállapító 
határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerıre emelkedésének 
naptári évére és az azt követı naptári évre a 2007-2013-as idıszakban az EMVA adott 
intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerıs 
döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.  
Az elmondotak értelmében a megkezdett pályázatra az MVH-tól támogatás nem várható, 
azonban a kivitelezı szerzıdésének megfelelıen a munkákat megkezdte.  
A kivitelezı kérésüknek megfelelıen a vizesblokk felújítási munkáit teljes mértékben 
elkészíti, amelynek költsége a szerzıdés mellékletét képezı tételes ajánlatában meghatározott 
egységárakkal kiszámolva és a mőszaki iroda által ellenırizve 956.224,- Ft + Áfa, azaz bruttó 
1.214.404,- Ft. 
Arra is lehetıség van, hogy a Képviselı-testület úgy döntsön, hogy a kivitelezı végezze a 
teljes felújítási munkálatokat az eredeti ajánlatának megfelelıen és ennek költségét az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megkérdezi, hogy mit tartalmaz még a felújítás? 
Feke László mőszaki irodavezetı – röviden tájékoztatja a bizottság elnökét a tervezett 
felújításokról pl. tortnác hıszigetelés, padlószerkezet felújítás, mennyezet hıszigetelés, 
nyílászárók, valamint a homlokzat festése stb.  
A vizesblokk az említett összegért teljesen felújításra kerül.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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A polgármester az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok közül az „A” változatot 
javasolja elfogadásra a testület felé.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a Civil Ház vizesblokk felújítását a pályázatban szereplı 
költségvetésnek megfelelıen befejezteti a Csaba Technika Építıipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-vel, és a szükséges bruttó 1.214.404,- Ft-ot 2013. évi költségvetése 
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
77/2013.(II.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete (5510 Dévaványa, Nap u. 21; képviselı: 
Szarka István) által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 
76/2011. (VII.29.) VM rendelet felhívására benyújtott „Civil Ház felújítása, 
korszerősítése” címő pályázat keretében megkezdett, de az ügyfél támogatáshoz való 
jogosultságának jogosulatlan részvétel miatt történı megszüntetése következtében 
befejezetlenül hagyott Civil Ház (5510 Dévaványa, Kossuth út 11.) vizesblokk 
felújítását a pályázatban szereplı költségvetésnek megfelelıen befejezteti a Csaba 
Technika Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (5500 Gyomaendrıd, 
Fegyvernek u. 15/1.), és a szükséges bruttó 1.214.404,- Ft-ot 2013. évi költségvetése 
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy a januári testületi ülésen döntöttek arról, hogy 
megkérik a Gyomaközszolg Kft-t, hogy Dévaványa lakosai részére tegye lehetıvé a 
hulladékszállítás szolgáltatási díjának készpénzátutalási megbízással - sárga csekken - történı 
kiegyenlítésének lehetıségét. 
A képviselı a tegnapi napon visszakapta a szerzıdés egy példányát, valamint postáztak 
részére egy számlát. A fizetés módjánál az áll, hogy átutalás. A szerzıdésben a számla 
kiegyenlítésére vonatkozóan az szerepel, hogy folyószámláról, vagy készpénzfizetéssel 
történhet. A képviselı elmondja, hogy a lakosok továbbra is kérnék a sárgacsekken történı 
fizetés lehetıség. Megjegyzi, hogy havi átutalásról van szó, 1.300,- Ft átutalásának költsége 
320,- Ft. Meglátása, hogy a lakosok többsége ezt a lehetıséget nem fogja választani.  
Elmondja, hogy a mai nap délelıttjét az ügyfélszolgálaton nagyon sokan voltak, közel egy 
órahosszat kellett várni a lakosnak, hogy ki tudja egyenlíteni a számláját.  
Továbbra is az a véleménye, hogy ragaszkodni kell a sárgacsekken történı fizetéshez. A 
képviselı a 320,- Ft-os átutalási költséget elfogadhatatlannak tartja. Kéri a képviselık 
segítségét abban, hogy ez megvalósuljon.  
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Megjegyzi, hogy a vonalkódot sem kapta meg.  
Köszöni a figyelmet. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı felvette a 
kapcsolatot a Gyomaközszolg Kft-vel ez ügyben. Azt a választ kapta, hogy ık alternatív 
lehetıségeket ajánlottak meg, eredetileg a csekkes befizetés nem szerepelt, de kérésükre ezt 
az alternatívát is biztosítják, azon lakosok részére, akik igénylik.  
A vonalkódot folyamatosan küldik a lakosok számára.  
Kanó József képviselı – kérdése, hogyan kell igényelni a csekket? 
Pap Tibor polgármester – az elsı számla megérkezésekor jelezni kell a szolgáltató felé, hogy 
a csekkes módszert kérik.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megjegyzi, hogy a szolgáltatónak a számla mellé csatolnia kellett volna a 
sárgacsekket is.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja azzal, hogy az ügyfélszolgálatot elvállalták a 
feladatokat úgy kell végrehajtaniuk, ahogyan a Gyomaközszolg Kft. azt kiadja. Folyamatosan 
úgymond „ostorozzák” a Kft-t, hogy a sárgacsekkek kerüljenek kiadásra. Tudomása szerint a 
vonalkódot a hétfıi és a keddi ürítési körzetbe nem küldték ki, csak a szerdai és a csütörtöki 
ürítési körzetbe. A következı körben fogják küldeni, hivatkoztak arra, hogy elromlott a 
nyomtatójuk. Próbálnak odahatni közös akarattal, hogy minél hamarabb megkapják a lakosok 
a sárgacsekket.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Gyomaendrıdön díjbeszedési módszert 
alkalmaznak, megbízott díjbeszedı látja el a feladatot. 
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester hulladékszállítással kapcsolatos témát lezárja.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy komoly levelezésbe kezdett a dévaványai mentıállomás ügyében. 
Értesülhettek arról, hogy az országban 22 mentıállomás valósul meg, 60 mentıállomást 
újítanak fel és 220 mentıautót helyeznek üzembe.  
Elmondja, hogy hosszú évek óta több képviselı társaival, volt képviselı társaival lépéseket 
tettek annak érdekében, hogy a településen létesüljön mentıállomás. Több helyrıl az a választ 
kapták, hogy a településre ér a mentı 15 percen belül, az útjaik nem olyan rosszak, szükség 
esetén a mentıhelikopter is le tud szállni. Megjegyzi, hogy sok esetben menıvel 2 óra alatt 
érnek be Békéscsabára a betegek.  
A képviselı az elmondottak miatt aláírásgyőjtést szeretne kezdeményezi. 
Engedélyt szeretne kérni arra vonatkozóan, hogy 1.000 db aláírásgyőjtı ívet kinyomtathasson 
a hivatalban. Elmondja, hogy az aláírásgyőjtést pedig megszervezi, megjegyzi vannak segítıi.    
Többek jelezték felé, hogy szervezzenek tüntetést Budapesten a mentıszolgálat elıtt, illetve 
az Emberi Erıforrások Minisztériuma elıtt. A fıvárosba történı utazás vonattal lenne, de 
vannak, akik nem tudnak vonattal utazni, egészségi állapotuk miatt, így szeretné elkérni az 
önkormányzat kis buszát. A táblák már készülnek, amelyek készítésének költségét vállalja. A 
tüntetés áprilisban és májusban lenne 2-3 alkalommal.  
Sokan jó ötletnek tartják a kezdeményezést.  
Ehhez a mozgalomhoz kérne elvi támogatást, az aláírás-győjtıívek kinyomtatását, valamint az 
önkormányzat gépjármővét.  
Röviden ennyit kívánt az ügy kapcsán elmondani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen és már korábban is 
említette, hogy olyan munkálatokat kezdjenek el, amire a képviselı-testülettıl megbízást 
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kapnak. Elmondja, hogy a mentıszolgálatos ügy is úgy indult el, hogy nem volt testületi 
felhatalmazás, a sportcsarnokkal kapcsolatos levél is úgy lett elküldve. Megjegyzi, hogy 
egyéb levelek is szoktak érkezni.  
A képviselı-testület arra hatalmazta fel dr. Ágoston Sándor képviselıt, hogy 2013. február 
14-én Budapesten a XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban tartandó székely zászló 
átadásával kapcsolatos ünnepségen Dévaványa Város Önkormányzatát képviselje, amit a 
képviselı teljesített.  
A polgármester ezt egyéni kezdeményezésként tudja felfogni, nem gondolná, hogy az 
önkormányzatnak ezzel az üggyel kapcsolatban ilyen módon kellene foglalkozni. Azokkal a 
partnerekkel kerülnek szembe, akikhez elküldték a kérelmet, hogy a szakorvosi rendelést 
szíveskedjenek továbbra is engedélyezni, az OEP finanszírozásban benne maradhassanak. 
A polgármester véleménye, hogy egyéni indítványként, egyéni kezdeményezésként mehet az 
ügy, de ne álljanak mögé, mint a defibillátornak. Menet, de nem Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testültének támogatásával, szervezésével és segítésével.   
Az a véleménye, hogy a képviselık azt csinálják, amivel a képviselı-testület megbízza ıket, 
ha öntevékenyen csinál valamit, az maradjon öntevékeny.  
Megjegyzi, hogy van némi gond a Báthory középiskolával is, amit segítettek elindítani, a 
képviselı nem áll egy jó ideje a csapat élén, a feladatot másoknak kell továbbvégezni. 
Véleménye, amit elkezdenek, azt folytassák és fejezzék be. A polgármester a véleményét 
mondta el, a képviselık gondolhatják másképpen is.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy ez az ügy a város érdeke.  
Javasolja, hogy névszerinti szavazással hozzanak döntést ez ügyben.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester megkérdezi a képviselı-testület tagjait, hogy e 
témában kívánnak-e név szerint szavazni? 
Megállapítja, hogy 1 képviselı kíván névszerinti szavazással dönteni az ügyben, 7 képviselı 
pedig nem kíván név szerint szavazni.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – örömmel veszi, hogy a székely zászlót meg fogják kapni a testvértelepüléstıl. 
Megjegyzi, hogy sok településen már levették a székely zászlót, van ahol nem is engedték 
kitőzni.  
Elmondja, hogy több településen március 10-én vasárnap 16 órakor tőzik ki a székely zászlót, 
javasolja, hogy Dévaványán is ekkor kerüljön rá sor, egy kis megemlékezés keretében.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez ügyben is a testületnek kell meghozni a döntést. 
Székelykeresztúr testvértelepüléstıl sem kapott választ arra, hogy megtisztelik-e jelenlétükkel 
ezen rendezvényt. Megjegyzi, hogy március 15-ei ünnepségre sem kaptak meghívást a 
testvértelepüléstıl. Udvariasan megköszönték, hogy együtt éreznek velük. Véleménye szerint 
át kell gondolni a dolgot, hogy mely esetben tesznek jót, ha kitőzik a zászlót, vagy sem.  
Javasolja, hogy a Budapestrıl kapott ajándék zászló legyen kitőzve az ülésterembe, a 
Székelykeresztúrról kapott zászló pedig az épület falára a zászlósorba.  
Meg kellene egyezni abban, hogy a zászló mikor kerüljön kitőzésre és milyen körülmények 
között. 
Megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı – javasolja, hogy az eseményre a március 15-ei ünnepség keretében 
kerüljön sor.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – egyetért Földi Imre képviselı javaslatával.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 
Megállapítja, hogy más javaslat nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy a székely zászló a március 15-ei ünnepség keretében kerüljön 
kitőzésre kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
78/2013.(II.28.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Székelykeresztúr Város Önkormányzat Testülete által Dévaványának adományozott 
székely zászló kitőzésére – a városháza falára, az ott lévı zászlósorba – a március 
15-ei ünnepség keretében kerül sor.   
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
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 1930 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 

 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 


