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I-1/4-6/2013. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 14-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  
   Nyuzó Marietta  képviselı 
   Kanó József   képviselı 

Dékány József  képviselı 
 
Távolmaradt: Kiss Károly   képviselı 

Földi Imre   képviselı 
Séllei Zsigmond  képviselı 

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı  
       
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Dr. Kiss Jenı az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetı igazgatója, Szőcsné Horváth 
Margit gazdálkodási irodavezetı, Kállai Anikó Strandfürdı és Gyógyászat szakmai 
koordinátora, Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı, Felföldi Attila mőszaki ügyintézı, Németi 
József az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja.  
 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket, külön köszönti Dr. Kiss Jenıt az 
ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetı igazgatóját, aki az elsı napirend kapcsán van jelen az ülésen.  
 
Elmondja, hogy Kiss Károly és Földi Imre képviselık jelezték, hogy az ülésre késıbb fognak 
érkezni, Séllei Zsigmond képviselı nem jelent meg az ülésen, aki távolmaradásának okát nem 
jelezte.   
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 6 fı. 
 
A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 
 

1. Dévaványa 0752/13 hrsz-ú ingatlanon található hulladékkezelı telep (komposztáló 
telep) vagyonkezelési, üzemeltetési szerzıdésének módosítása.  
Elıadók:  Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı  

Dr. Kiss Jenı az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetı igazgatója 
Dr. Köles Péter az Organoferm Kft. ügyvezetıje 
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2. Strandfürdı külsı termál medence felújításának strandszezon elıtti elkészítése.  

Elıadó:  Felföldi Attila mőszaki ügyintézı, karbantartó részlegvezetı  
 

3. Az 1514-es „Dózsa-féle parasztháború” 500. évfordulójának dévaványai 
megemlékezésével kapcsolatos program tervezetek véleményezése, jóváhagyása.  
Elıadó:  dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi 

Bizottság elnöke, képviselı, elıkészítı munkacsoport vezetı  
 
4. Bejelentések  

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

Határozat: 
 79/2013.(III.14.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. március 14-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Dévaványa 0752/13 hrsz-ú ingatlanon található hulladékkezelı telep (komposztáló 
telep) vagyonkezelési, üzemeltetési szerzıdésének módosítása.  
Elıadók:  Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı  

Dr. Kiss Jenı az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetı igazgatója 
Dr. Köles Péter az Organoferm Kft. ügyvezetıje 

 
2. Strandfürdı külsı termál medence felújításának strandszezon elıtti elkészítése.  

Elıadó:  Felföldi Attila mőszaki ügyintézı, karbantartó részlegvezetı  
 

3. Az 1514-es „Dózsa-féle parasztháború” 500. évfordulójának dévaványai 
megemlékezésével kapcsolatos program tervezetek véleményezése, jóváhagyása.  
Elıadó:  dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi 

Bizottság elnöke, képviselı, elıkészítı munkacsoport vezetı  
 
4. Bejelentések  

 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
0752/13 hrsz-ú ingatlanon található hulladékkezelı telep (komposztáló telep) vagyonkezelési, 
üzemeltetési szerzıdésének módosítása.  
A polgármestermester említést tesz a komposztálótelep vagyonhasznosítási szerzıdésérıl. 
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Felvetıdött már az elmúlt évben is, hogy az Organoferm Kft. nem igazán tud megbirkózni a 
feladattal.   
A polgármester elmondja, hogy az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetıje, valamint az Organoferm 
Kft. ügyvezetıje levélben kereste meg az önkormányzatot, - amely levél a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi -, hogy a csökkentett vagyonkezelési díj mellett sem tudja ellátni 
eredményesen a feladatot. 
Dr. Kiss Jenı az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetıje röviden elmondja, a tényeket és a megoldási 
javaslatot.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Dr. Kiss Jenı az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetıje – köszönti a jelenlévıket.  
Köszöni, hogy lehetıséget biztosítanak számára, hogy tárgyalhatnak errıl a 
kezdeményezésrıl. 
Ismert a jelenlévık elıtt, hogy az elmúlt évben az Atevszolg Zrt. elvesztette többségi 
tulajdonát az Organoferm Kft-ben, így ráhatásuk, valamint együttmőködési lehetıségük is 
kisebb lett. Kisebbségi tulajdonosként azt tapasztalta, hogy az Organoferm Kft. a dunántúli 
régióba igyekszik fejleszteni a tevékenységét. Felajánlotta, hogy az Atevszolg Zrt. változatlan 
feltételekkel átvenné a komposztáló telepet, illetve azokat a kötelezettségeket, amelyekért 
készfizetı kezességet vállalt az Atevszolg Zrt., ebben egyetértésre jutottak az Organoferm 
Kft. ügyvezetıjével. Kérik amennyiben lehetséges, külön közbeszerzési eljárás nélkül 
megtörténhessen az üzemeltetési átvétel, változatlan feltételek mellett.  
Szól a következı idıszak lehetıségeirıl.  
Elmondja, hogy jelentıs kapacitással dolgoznak Hódmezıvásárhelyen, és még több helyen. 
Elmondja, hogy 55.000 tonna állati mellékterméket és szennyvíziszapot kezeltek telepeiken. 
Úgy gondolja, ha üzemeltetésre át tudják venni a telepet, akkor a két telep mőködtetését 
olcsóbban tudják megtenni. Ezen telephely mérete nem engedi meg, hogy bizonyos 
feltételeket lehessen itt biztosítani, de együttmőködésben meg lehet oldani.  
Szól arról, hogy átalakulóban vannak a közmőszolgáltatások, így a szennyvízszolgáltatás is. A 
szennyvízszolgáltatás területén a szolgáltatónak a melléktermékeket hivatalosan kell 
elhelyezni, ami a mennyiséget növelheti.  
Szól a hulladéktörvényben foglaltakról, említést tesz a lerakói díjról, amely az irányba menet 
el, hogy a hasznosítás felé viszi el a közgondolkodást. A komposztálás is egy hasznosítás, 
valóban egy mezıgazdasági visszaforgatásról van szó. Bízik benne, hogy egy sokkal nagyobb 
rendszerben eredményesen lehet mőködtetni a telepet. Említést tesz arról, hogy az ország 
területén, mely településeken üzemeltetnek telepet. 
Bízik abban, ha eredményesen nem is, de nullszaldósan lehet mőködtetni a telepet. A piaci 
lehetıséget a gazdálkodó számára lehetıvé teszik, hogy a szállítási lehetıséggel jobban tud 
gazdálkodni. Megjegyzi, hogy a szállítás magas költséget jelent, minél kisebb a szállítási 
távolság annál hatékonyabb, gazdaságosabb egy tevékenység.  
Az elmondottak miatt kéri a képviselıket, hogy támogassák elképzelésüket, természetesen a 
jogszabályoknak megfelelıen. Említést tesz még az engedélyeztetési eljárásról, ami 
természetesen az ık feladatuk. 
Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Kiss Jenı ügyvezetı igazgatónak az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı számára.  
Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy egyetért a Dr. Kiss Jenı által 
elmondottakkal. A település érdeke is, hogy továbbra is mőködjön a komposztálótelep. 
Elmondja, ha lemondanak az üzemeltetés átadásáról, vagy bezárják a telepet, vagy az 
önkormányzat mőködteti, amely természetesen többlet költségeket okoz, amit már több 
alkalommal modelleztek.  
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Az ügyintézı elmondja, ha az Atevszolg Zrt. a telep üzemeltetését a jelenlegi szerzıdéses 
feltételek változatlan megtartása mellett képes a telep üzemeltetését átvállalni és 
tevékenységébe beilleszteni, ez esetben javasolja a Zrt. vagyonkezelésébe átadni.  
A mőszaki ügyintézı elmondja, hogy az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó 
szabályokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá az önkormányzati 
vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati 
rendelete állapítja meg. 
A hivatkozott törvény 11. § (3) bekezdése szerint az önkormányzati vagyon tekintetében a 
vagyonkezelési szerzıdés versenyeztetés nélkül megköthetı. 
Versenyeztetés nélkül nem köthetı szerzıdés bérleti jog, használati jog átengedése esetén. 
A lebonyolításhoz jogi szakértık, ügyvédek bevonása szükséges, a határozati javaslatot is 
ennek megfelelıen készítették elı.   
Ennyit kívánt a napirendhez hozzászólni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyuricza Máténak az elmondottakat.  
Az ügy egy háromoldalú szerzıdéssel kezelhetı lesz. Kérdés az, hogy a képviselık 
egyetértenek-e ezzel.  
A Dr. Kiss Jenı Úr által elmondottakból látható, hogy a feladattal el fognak bírni.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – egyetért azzal, hogy az Atevszolg Zrt. átvegye az Organoferm Kft-tıl a telep 
üzemeltetését. 
A bizottság ülésén foglalkozott a témával, egyhangúlag javasolják a bizottság felé, hogy a 
szerzıdést készítsék elı és kerüljön a testült elé.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság tagjai szintén egyetértenek azzal, hogy a szerzıdést készítsék elı, 
amely kerüljön a testület elé elfogadás céljából.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a dévaványai telep távol esik az Atevszolg Zrt. 
telephelyeitıl. Kérdése, hogy a távolság miatt meg fogja érni, hogy üzemeltessék a telepet? 
Dr. Kiss Jenı az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetıje – szól arról, hogy a környéken lévı több 
vállalkozással van szerzıdésük. Említést tesz arról, hogy kiterjedt együttmőködést sikerült 
kialakítaniuk Szarvas városban biogáz telepet mőködtetı céggel, ahonnan alapanyagot 
biztosítanának számukra. Ez esetben a távolság sokkal kevesebb Dévaványa irányába, mint 
Hódmezıvásárhelyre. Szól arról, hogy milyen biztonsági feltételek adottak.  
Szól az alkalmazott gépekrıl, azok mőködtetési költségeirıl.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy állati melléktermékeket is kezelnek. Ehhez a 
feltételek a dévaványai telepen nem adottak.  
 

Kiss Károly képviselı megérkezett az ülésre, így a testület létszáma 7 fı. 
 
Dr. Kiss Jenı az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetıje – szól az állati melléktermékek kezelésérıl, 
típusairól. Elmondja, hogy az Atevszolg Zrt. az állati melléktermékek azon részét kezeli, 
amely komposztálható, amelyek hıkezelést, sterilizálást igényelnek, azt nem ık kezelik. Szól 
arról, hogy a szarvasmarha tetemet Solton kezelik.  
Szól az állati melléktermékeket győjtı szigetrıl. Említést tesz az engedélyeztetési 
eljárásokról. Meglátása, hogy a telepek szinergiában együtt tudnak mőködni.  
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A jövı az, megoldani a szelektívgyőjtést úgy, hogy legnagyobb mértékben hasznosítás legyen 
a vége. Lényeges dolog minél kevesebb menjen lerakásra, mert az esetben annál kevesebb 
adót kell fizetni. Ezt megelızéssel lehet, a megelızés pedig az elkülönített szelektívgyőjtés.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – szól a közszolgáltatások centralizálásáról.  
Elmondja, hogy az Atevszolg Zrt-nek jó hírneve van az országban. Véleménye szerint az 
üzemeltetés jó kezekbe fog kerülni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- Sport 
és Ügyrendi Bizottság tagja részére.  
Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság tagja – kérdése, 
hogy a lakosság a késztermékhez hozzájuthat-e? 
Dr. Kiss Jenı az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetıje – elmondja, hogy lesz lehetıség, ha 
késztermékrıl lesz szó, és engedéllyel rendelkeznek. Jelenleg 1.000,- Ft/tonna a késztermék 
ára, amely olcsónak számít. Szól az istállótrágya áráról, a tárgya kezelésérıl. Említést tesz a 
segédanyagok használásáról.  
Még egyszer elmondja, hogy közfelhasználásra akkor van lehetıség, ha termékengedéllyel 
rendelkeznek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dr. Kiss Jenınek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint Dévaványa, külterület 0752/13 
hrsz. alatt lévı komposztáló telep vagyonkezelési jogának átadásához szükséges szerzıdés 
ügyvéd által történı elkészíttetésen történjen meg, majd kerüljön a testület elé döntéshozatal 
céljából kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
80/2013.(III.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja a Polgármestert, hogy 
a Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz. alatt lévı komposztáló telep vagyonkezelési 
jogának ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos u. 23. sz.) részére történı 

átadásához szükséges szerzıdés ügyvéd által történı elkészíttetésérıl gondoskodjon. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az ügyvéd által elkészített szerzıdéstervezetet 
annak elkészültét követı testületi ülésre terjessze elı elfogadásra. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal  

 

 

2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Strandfürdı külsı termál medence felújításának strandszezon elıtti elkészítése.  
Elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó elıterjesztést Felföldi Attila mőszaki ügyintézı 
készítette.  
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Megkérdezi az elıterjesztés készítıjét, hogy a leírtakat kívánja-e szóban kiegészíteni? 
Felföldi Attila mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy a medence egy része az elmúlt évben 
már javításra szorult. A mellékelt fotókon látható, hogy milyen problémák adódtak a 
medencénél. Az ügyintézı véleménye, hogy azon részek kerüljenek javításra, amelyek 
balesetveszélyesek.  
Az elıterjesztésben szereplı összeg változhat, mivel ez egy bolti ár, tényleges beszerzés 
esetén versenyeztetésre fog sor kerülni.  
A tavalyi év során a termál medencének csak a fej része lett kijavítva, a vízszintes burkolatok 
csupán néhány helyen. Az elhasználódás és a termálvíz okozta kioldások miatt 
elengedhetetlenné vált a medence teljes padlóburkolatának felújítása. 
Említést tesz arról, hogy speciális anyagokra kért ajánlatot, amelyet a termálvíz és a sav nem 
old ki.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – kérdése, hogy a tavalyi évben történt felújított részekkel is van 
probléma? 
Felföldi Attila mőszaki ügyintézı – a képviselı kérdésére elmondja, hogy az elızı évben 
történt felújított részekkel nincs probléma.  
Kanó József képviselı – kérdéses az is, hogy a tavalyi burkolóanyaghoz hasonló az idei 
évben kapható-e?  
Felföldi Attila mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy ez egy érdekes kérdés lesz.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elképzelhetı, hogy ugyanolyan burkolót nem tudnak beszerezni. A tegnapi napon 
Kiss Károly képviselı járt a fürdınél és megnézték a medencét. Elmondja, ha a vízszintes 
részeket kicserélik, abban az esetben a függıleges részek 40-50 %-a is cserére szorul, mivel 
az is sérülni fog. Elmondja, ha a medence egésze újra lenne burkolva - az elıterjesztésben 
szereplı árak figyelembevételével - kb. 1,1 millió forinttal kerülne többe, mint ami a testület 
elé lett terjesztve. Megjegyzi, hogy ez esetben színben egy termálvízhez illı burkolatot 
kaphatna a medence. Ez esetben minden medence fel lenne újítva, a következı évben nem 
kellene a testülethez fordulni ilyen ügyben.  
Kiss Károly képviselı – tájékoztatja a jelenlévıket a fürdımedencénél látottakról.  
Szól arról, ha a termálvíz belefolyik a medencébe, akkor a csempe tágul, ha leengedik a vizet 
a csempe visszahúzódik. Tehát körültekintıen kell választani anyagot.  
Felföldi Attila mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy rugalmas fugaanyag szerepel az anyagok 
között.  
Kiss Károly képviselı – javaslata, hogy ne csak a balesetveszélyes részek legyenek kijavítva, 
hanem a medence egészét újítsák fel. Ez esetben a jövıben nem lesz ilyen jellegő gond. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez esetben kb. 5 millió forintot kellene biztosítani 
a feladatra.  
Kiss Károly képviselı – megjegyzi, jó lenne, ha szakcég végezné el a munkálatokat.  
 

Idıközben Földi Imre képviselı megérkezett, így a testület létszáma 8 fı. 
 
Pap Tibor polgármester – ez esetben az 5 millió forint sem lenne elegendı, mivel munkadíj 
költség is fel fog merülni.  
Megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – véleménye szerint a közmunkaprogram keretén belül ez a feladat 
megoldható. A programban biztos, hogy vannak ilyen végzettségő emberek. 
Az elmúlt évben is a közmunkaprogram keretén belül történt a javítás, amelyet tisztességesen 
elvégeztek.  
Támogatja azt, hogy a medence alsó része legyen újra burkolva, de saját kivitelezésben.  
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Kiss Károly képviselı – egyetért azzal, hogy saját kivitelezésben végezzék el a feladatot, de a 
munkafolyamatot ellenırizni kell.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez esetben jótállási garancia nem lesz.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a közfoglalkoztatási programban most is benne van az a személy, 
aki az elmúlt évben a lábmosókat újította fel. A munkájával meg vannak elégedve, de egyedül 
nem tudja elvégezni a munkát, kellenek még munkások.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – egyetért azzal, hogy saját munkavégzés keretében kerüljön elvégzésre a feladat.  
Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora – említést tesz arról, hogy 
élvédık vannak betervezve, amely véleménye szerint nem biztonságos, célszerőbb lenne 
lekerekített csempéket használni. Természetesen, ha a testület úgy dönt, hogy a medence 
egésze fel lesz újítva.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, ha úgy döntenek, hogy 5 millió forintos keretet 
biztosítanak a feladatra, azon belül biztos, beszerezhetık az említett anyagok.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye, hogy az ülıkékre nem lenne célszerő csúszásmentes csempéket 
használni, mivel az a fürdıruhákat kiszöszöli. Megjegyzi a nem csúszásmentes csempe ára 
kedvezıbb, mint a csúszásmentesé.  
Elmondja még, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy 5 millió forintot biztosítsanak a feladat 
elvégzéséhez.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy 5 millió forintot biztosítsanak a termál medence burkolat-javítási 
munkáinak kivitelezéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat: 
81/2013.(III.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa, 
Sport u. 5. szám alatti Strandfürdı és Gyógyászat termálmedence burkolat-javítási 
munkáinak kivitelezéséhez a bruttó 5.000.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 
2013. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék elıirányzat terhére. 
 
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy a burkolat-javítási munkákat az 
önkormányzat karbantartó részlegével végezteti el. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
  Felföldi Attila mőszaki ügyintézı  
Határidı:  folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – megadja a Kiss Károly részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy szükséges lenne a fürdınél egy mozgáskorlátozott 
feljáró megvalósítására, vagy egy lépcsıjáró-liftre, annak érdekében, hogy a mozgásukban 
korlátozottak is tudjanak biztonságosan közlekedni, be tudjanak jutni a kezelésekre.  
Keresni kell a megoldásokat, valamint az ilyen jellegő pályázati kiírásokat figyelni kell.  
Felföldi Attila mőszaki ügyintézı – említést tesz a megoldási lehetıségekrıl.  
Pap Tibor polgármester – keresni kell a lehetséges megoldásokat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester a témát lezárja.  
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az 1514-es 
„Dózsa-féle parasztháború” 500. évfordulójának dévaványai megemlékezésével kapcsolatos 
program tervezetek véleményezése, jóváhagyása.  
A polgármester elmondja, hogy az anyagokban több olyan dolog van megfogalmazva, 
amelyeknek vannak költségkihatásai azért is gondolta, hogy ezt a témát most tőzzék 
napirendre. Kérdése, hogy a 2013. évi költségvetésben erre a célra van-e forrás tervezve? 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az idei évben 1 millió 
forint, a 2014-es évben szintén 1 millió forint szerepel a szobor megvalósítására.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a 
jelenlévıkkel, hogyan gondolta az ehhez kapcsolódó kiállításnak és történészkonferenciának a 
megfinanszírozását, valamint a szobor elkészítésének részbeni megfinanszírozását.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az utóbbi idıben 43 levelet írt ez ügy kapcsán.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a képviselı-testület a 220/2011.(V.26.) Kt. határozatával 
úgy döntött, hogy 3 tagú munkacsoportot hoz létre a Dózsa-féle parasztfelkelés 500. 
évfordulójára történı megemlékezés szervezıi feladatainak elvégzése érdekében, melynek 
vezetıje dr. Ágoston Sándor, tagjai pedig Dékány József és Séllei Zsigmond. 
A megbízásnak megfelelıen figyelte az ilyen jellegő pályázati kiírásokat, 2013. március 
elején jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap kiírása. A kiírásra személyek, egységek 
(levéltárak, múzeumok, könyvtárak, képzımővészek, stb.) nyújthatnak be pályázatot.  
A pályázatok benyújtási határideje március 29. és április 11.   
A bizottság elnöke szól a koncepcióban foglaltakról, amely a képviselık részére meg lett 
küldve, valamint Ványai Ambrus és a dévaványaiak csatlakozásáról Dózsa seregéhez, 
amelynek idıpontja 1514. május 20. volt.  
A bizottság elnöke ismerteti az elızetes javaslatot, az 1514-es Dózsa-féle parasztháború 500. 
évfordulójának dévaványai megemlékezésére vonatkozóan.   
A bizottság elnöke által készített javaslat a jegyzıkönyvhöz van csatolva.  
Említést tesz a póhalmi dombon kettıs kereszt állításáról. 
Elmondja, hogy a Ványai Ambrus szobor elkészítése tekintetében több mővésszel felvette a 
kapcsolatot.  
A hétfıi nap folyamán jön egyeztetni Szıke Sándor kötegyáni képzımővész, a pályázatírással 
kapcsolatos dolgok ügyében, mivel még ı soha nem írt pályázatot.   
Már említette, hogy az önkormányzat nem nyújthat be erre a célra pályázatot, csak a mővész, 
így segítséget kívánnak neki nyújtani a pályázat megírásának tekintetben.  
A Nemzeti Kulturális Alap két ilyen jellegő pályázatot írt ki, az egyik szerint az egyszeri 
kifizetéssel történı támogatás, mely szerint a pályamővet be kell mutatni. A másik alternatíva 
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szerint a képzımővész pályázati támogató pénzt fog kapni egy éven keresztül havi 200.000,- 
Ft összegben, amely összesen 2.400.000,- Ft.  
Szıke Sándor kötegyáni képzımővész szívesen felvállalná a szobor elkészítését, amelynek 
alapanyaga mészkı lenne.  
A pályázatot március 29-ig be kell nyújtani.  
Említést tesz az országos történész konferenciáról, - ismerteti a tervezett és felkért elıadók 
névsorát -, amelyhez szintén lehet pályázaton forrást szerezni. Mivel országos esemény lesz a 
konferencia, így 1 millió forint összegő támogatási igényt nyújtanak be.  
A bizottság elnöke védnököknek javasolja az alábbi személyeket: 

- Dr. Áder János köztársasági elnök, 
- Erdıs Norbert kormánymegbízott, 
- Pap Tibor polgármester. 

A pályázat szempontjából nagyon fontos meghatározni a helyszínt, valamint megközelítıleg a 
résztvevık számát.  
A bizottság elnöke szól arról, hogy a szoboravatást katonai tiszteletadással tervezi a Ványai 
Ambrus Általános Iskola elıtt lévı téren.  
A történészkonferenciát a mővelıdési ház elıadótermében tervezi lebonyolítani, a kiállítást 
pedig a mozi teremben. Említést tesz arról, hogy milyen anyagok kerülnek kiállításra.   
Pap Tibor polgármester – véleménye, hogy részleteiben nem kellene elmondani a tervezetet, 
hiszen van egy elıkészítı munkacsoport, amelynek tagjait 2011. évben határozta meg a 
testület. A munkacsoport kiegészül az érintett intézmények vezetıivel és a Dévaványáért 
Felemelkedéséért Alapítvány munkatársaival is.  
Már elhangzott, hogy önkormányzat nem pályázhat, közmővelıdési intézményeknek van 
lehetıségük pályázni. A konferenciára a könyvtár, a kiállításra pedig a helytörténeti 
győjtemény pályázna, helyszín pedig a mővelıdési ház lenne, ami nem okoz problémát. 
Meg kell határozni a testületnek, hogy mekkora összeggel járuljanak hozzá a pályázatokhoz, 
mivel nagyobb az esély, ha nem 100 %-os támogatásra nyújtják be a pályázatot. 
Már elhangzott, hogy a történészkonferencia megrendezése tekintetében 1 millió forinttal 
számolnak. Meg kellene határozni, hogy ezen összegbıl mekkora összeget vállaljon fel a 
testület. 
A pályázatokat mindként intézménynek be kell nyújtani a már említett idıpontig.      
Novák Imre alpolgármester – javaslata, hogy 10 %-al járuljanak hozzá.  
Pap Tibor polgármester – az alpolgármester javaslata, hogy 100.000,- Ft-ot a 
történészkonferencia költségeihez és szintén 100.000,- Ft-ot a kiállítás költségeihez is 
biztosítsanak.  
Nyuzó Marietta képviselı – véleménye, hogy 30 %-al, azaz 300.000,- Ft-al járuljanak hozzá 
mindkét rendezvény lebonyolításához.  
Kanó József képviselı –20 %-ot javasol pályázatonként, azaz 200.000,- Ft-ot.  
Novák Imre alpolgármester – azért javasolta a 10 %-ot, mivel fognak még költségek 
felmerülni, amelyek elıre nem ismertek.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ezen pályázat esetében nincs önerı elıírva, 100 %-
os támogatottságú lehet, nagyobb az esély ez esetben arra, hogy nyerjenek.  
Több javaslat hangzott el, pályázatonként a 200.000,- Ft biztosítása volt az utolsó javaslat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal, mely szerint a pályázatokhoz 200.000,- Ft-ot 
biztosítsanak 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: 
82/2013.(III.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1514-es 
„Dózsa-féle parasztháború” 500. évfordulójának dévaványai megemlékezésével 
kapcsolatos programokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt 
pályázatokhoz, - amely történészkonferencia és a kiállítás megrendezésére 
vonatkozik - 200.000-200.000,- Ft-ot – mindösszesen 400.000,- Ft-ot – az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésébe a mőködési kiadások elıirányzat terhére 
betervez.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint  

 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ily módon a két intézmény készülhet a pályázatra, 
mivel a képviselı-testület 200.000,- Ft-os önerıt biztosít pályázatonként.  
Elmondja, ha a pályázatok nem lesznek sikeresek, abban az esetben ezen összeg áll 
rendelkezésükre.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, ha az egyik pályázat lesz sikeres, abban az esetben szponzorokat kell 
keresni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy mindkét rendezvény meg lesz tartva akkor is, ha az 
egyik pályázat nyer, csak az esetben más felállásban, szponzorok segítségével.  
Nyuzó Marietta képviselı – kérdése, az elıadást vállalják a koncepcióban szereplı 
személyek? 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – a képviselı kérdésére elmondja, hogy az elıadást vállalják az említett elıadók.  
Nyuzó Marietta képviselı – említést tesz arról, hogy Póhalom távol esik a településtıl, nem 
is Dévaványához tartozik, gyalog nem igazán lenne célszerő oda kimenni. Elmondja azt is, 
hogy az egy kunhalom, amely tudott dolog, hogy védett, az sem biztos, hogy oda lehetne 
állítani kettıs keresztet. Ennek is van egy engedélyezési folyamata, kérdése, hogy ez elindult-
e már? 
Olvasható a koncepcióban, hogy Bartha Sándor több féle felajánlást is tett. Jó lett volna 
meghívni az ülésre.  
Megjegyzi, hogy katonai tiszteletadásról is van szó a tervezetben, amely meglátása szerint 
nem lesz egyszerő. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez a téma elsı alkalommal van a testület elıtt, 
most még egy elızetes javaslatról van szó.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – egyetért azzal, hogy Póhalom messze esik a településtıl, felvonulás van oda 
tervezve. Megjegyzi, hogy esıs idı esetén nem lenne szerencsés oda gyalogos felvonulást 
szervezni.   
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy Dévaványa település Ványai Ambrus magáénak 
tudja, de a környezı települések is. Véleménye, hogy meg kellene hívni a környezı 
településeket is.  



 11 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy meghívást fognak kapni a környezı települések is 
a rendezvényekre.  
Az elhangzottakat az elıkészítı munkacsoport vegye figyelembe és keressenek más helyszínt.  
Kiss Károly képviselı – javasolja, hogy a kettıs keresztet a téglagyár melletti részen 
felállítani, megjegyzi ott jól látható is lenne.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, döntöttek arról, hogy 2011. évben és 2012. évben 1-1 
millió forint van a szobor elkészítésére biztosítva.  
A mővészt tájékoztatni kell arról, hogy ezen kereten belül kell mőködnie, abban az esetben 
lehet több, ha pályázati úton tudnak hozzá forrást szerezni. Ezen összegbe bele kell, hogy 
férjen az anyagköltség, valamint a munkadíj is. Megemlíti, hogy a szobor környezetét, 
hasonlóan, mint a Ladányi szobor esetében meg tudják csinálni.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja a szobrász jelezte, nagy segítség lenne számára az is, ha munkaanyagot 
(követ) el tudnák hozzá szállítani, valamint a kész alkotást a településre.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány 
irodájának munkatársait megkérik, hogy az adminisztrációt, az ezzel kapcsolatos feladatokat, 
a pályázati munkát segítsék.  
Javasolja, hogy a munkacsoport tagjait bıvítsék ki az érintett intézményvezetıkkel, az 
alapítvány munkatársaival, valamint javasolja, hogy a szobor megvalósításához a tervezett 2 
millió forintot biztosítsák.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
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: 
83/2013.(III.14.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 3 tagú 
munkacsoportot, amelyet a Dózsa-féle parasztfelkelés 500. évfordulójára történı 
megemlékezés szervezıi feladatainak elvégzése érdekében hozta létre, - melynek 
vezetıje: Dr.Ágoston Sándor bizottsági elnök, tagjai: Dékány József bizottsági 
elnök, Séllei Zsigmond képviselı - a következı tagokkal bıvíti ki:  

- Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetıje, 
- Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény vezetıje,  
- Dékányné Szalai Katalin a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítványi iroda 

munkatársa. 
A képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy a Ványai Ambrus szobor 
megvalósításához a tervezett 2 millió forintot túl további forrást nem biztosít.  
 
A képviselı-testület megbízza a munkacsoport vezetıjét, hogy a határozatban 
foglaltak szerint járjon el. 
 
Felelıs:  dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi 

Bizottság elnöke, képviselı 
Határidı:  folyamatos  
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4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentést Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai 
koordinátora terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót Kállai Anikó részére.  
Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora 
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatát az utóbbi idıszakban több olyan 
szolgáltató kereste fel, amely nem finanszírozott ortopédiai járóbeteg szakellátást végez, oly 
formában, mely eddig nem állandó helyhez kötötten mőködhetett. 
A február 20-án tartott rendkívüli ülésen már foglalkoztak ezzel a témával.   
A megkeresések hátterében az egészségügyi szolgáltatás végzésének feltételeit szabályzó 
217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet módosulása áll, mi szerint 2013. április 1-jétıl támogatott 
gyógyászati segédeszköz felírás csak a területileg illetékes ANTSZ által kiadott mőködési 
engedéllyel ellátott, ortopédiai szakmai minimum feltételekkel bíró helyiségben (rendelıben), 
OEP szerzıdéssel rendelkezı szakorvos közremőködésével történhet.  
A megkeresések tehát arra vonatkoznak, hogy az Önkormányzat az elıírásoknak megfelelı 
bérleményt biztosítson a tevékenység lebonyolításának idejére, meghatározott összeg 
ellenében. Elızetes egyeztetések alapján a Strandfürdı és Gyógyászat Reumatológiai 
szakrendelı helyisége a legmegfelelıbb erre a célra.  
A Mozgáskorlátozottak Dévaványai Egyesületével együttmőködı Tisza Plusz 
Ortopédtechnika Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. sz.) a korábban már jelentkezett 
PRIMA-PROTETIKA Kft-hez hasonlóan szintén szeretne Dévaványán OEP által nem 
finanszírozott, a résztvevık számára mégis ingyenes ortopédiai szakrendelést tartani.  
Kérem a Képviselı-testületet, hogy a korábbi döntésében foglaltakhoz azonos feltételekkel 
járuljon hozzá a Tisza Plusz Ortopédtechnika Kft. részére történı bérbeadáshoz.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a februári döntéssel azonos a javaslata, mely szerint 
10.000,- Ft/rendelés + áfa összeget javasol bérleti díjként meghatározni.  
Kiss Károly a Szociális Bizottság elnöke, képviselı – szintén egyetért azzal, hogy 10.000,- 
Ft/rendelés + áfa összeget határozzanak meg bérleti díjként.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a Strandfürdı és Gyógyászatnál lévı reumatológiai szakrendelı bérbe adásával a  
Tisza Plusz Ortopédtechnika Kft. részére 10.000,- Ft/rendelés + áfa összegért kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
84/2013.(III.14.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Strandfürdı 
és Gyógyászatnál lévı reumatológiai szakrendelıt a Tisza Plusz Ortopédtechnika 
Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók B. 46-50. sz.) részére 10.000,- Ft/rendelési nap + 
áfa összegért bérbe adja.  
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátor 
Határidı:  folyamatos  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a március 15-i ünnepség programjai között 
szerepel a székely zászló városházára történı kitőzése, melyet Székelykeresztúr város 
adományozott Dévaványának. Ezen oknál fogva a dévaványai március 15-i ünnepségre 
meghívót küldtek Székelykeresztúr város küldöttségének. A meghívásra Székelykeresztúr 
város polgármestere Rafai Emil reagált. Levelében megköszönte a megemlékezésre való 
meghívást, de városukban a többéves, hagyományra visszatekintı, hasonló ünnepi 
megemlékezést tartanak, emiatt nem tudnak eleget tenni a dévaványai felkérésnek. Továbbá 
remélik, hogy a 2013-as évben folyamán még lesz alkalmuk Dévaványára látogatni. A 
polgármester elmondja, hgoy a székely zászló felvonása elıtt ünnepi beszéd hangzik el, 
melyre Béres János, református lelkész lett felkérve és a felkérést örömmel elvállalta, továbbá 
a székely zászlót is megáldja. A Kossuth-emléktáblánál dr. Ágoston Sándor fog néhány 
gondolatot szólni a megemlékezéssel kapcsolatban, valamint ha az idıjárás alakulása engedi 
egy ének is el fog hangzani az eseményen. Röviden ennyit kívánt elmondani a március 15-i 
ünnepséggel kapcsolatban. 
(Rafai Emil Székelykeresztúr polgármesterének levele a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a kínai konferencia szervezıi visszajelzést 
kértek azzal kapcsolatban, hogy Dévaványa melyik várossal, tartománnyal szeretne 
együttmőködni, illetve ki képviselné Dévaványa várost a konferencián. A Képviselı-testület 
tagjai közül az idıpontig senki sem jelzett vissza, hogy részt kíván venni ezen az eseményen. 
A testület tagjait kérdezi, van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére. 
Kiss Károly képviselı – már korábban is elmondta attól függetlenül, hogy Dévaványa nem 
csatlakozott a kínai konferenciához, jó ötletnek tartja a kapcsolattartást, viszont ez nem azt 
jelenti, hogy részt is kell venni az eseményen. 
Nyúzó Marietta képviselı – kérdésként teszi fel, hogy hogyan lehet kapcsolatot tartani úgy, 
ha személyes találkozás nem történik meg? 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy Dévaványa testvérvárosával, Székelykeresztúrral is 
megvan a kapcsolattartás, annak ellenére, hogy a személyes találkozások megritkultak az évek 
alatt. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester elmondja, hogy a következı bejelentést Földi Imre szervezı terjesztette a 
testület elé, amely mőtrágya és vetımag beszerzéssel kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Földi Imre képviselı, közmunkákat irányító, szervezı – elmondja, hogy mőtrágya 
beszerzésre vonatkozóan az 50/2013.(II.20.) Kt. határozat alapján az ajánlatokat megkérték.  
Az alábbi mőtrágya forgalmazókat kérték fel „60,0 to Pétisó 27 % Nitrogén tartalmú 
mőtrágya beszerzése” tárgyában: 

1. GENEZIS Partnerhálózat 
Nádudvari Agrokémiai Kft. 
4181 Nádudvar, Kabai út 60. 
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2. Cargill Grain 
1134 Budapest, Váci út 37. 

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

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

A megadott határidıig egy ajánlat érkezett Szőcs Tibor Imre részérıl, a GENEZIS 
Partnerhálózat és a KITE ZRT. nem jelzett vissza, a Cargill Grain kapcsolattartója jelezte 
telefonon, hogy nem tud ajánlatot adni hivatkozva arra, hogy a hazai mőtrágyagyártó 
savtalanító üzeme mőszaki okok miatt leállt, nem rendelkeznek készlettel.  
Az ajánlatkérésben megjelölt ajánlati benyújtási határidıig, azaz 2013. március 7. 10.00 óráig 
egyetlen ajánlat érkezett: 
Ajánlattevı neve, címe: Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
                                      5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
Ajánlati ár: Genezis Pétisó 27 % N 700 kg Big-Bag zsákos készletkezeléssel  
88.000,- Ft/to+ÁFA 
                   60,0 to x 88.000,-  Ft/to = 5.280.000,-  Ft+ÁFA 
A Bíráló Bizottság az ajánlat értékelése során megállapította, hogy a benyújtott ajánlat 
megfelel a kiírásnak.  
Az értékelésrıl készített Bíráló Bizottsági szakvélemény és döntési javaslat az elıterjesztés 
mellékletét képezi.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Bíráló Bizottság javaslatával, mely szerint 
fogadják el Szőcs Tibor Imre ajánlatát. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki ezzel a témával kapcsolatban 
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 úgy dönt, hogy a „60,0 to Pétisó 27 % 
Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” vonatkozásban kiírt ajánlattételre érkezett ajánlat 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „60,0 to Pétisó 27 %-os Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” 
eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „60,0 to Pétisó 27%-os Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” 
eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. - mint egyetlen érvényes ajánlattevınek - nettó 
5.280.000,- Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „60,0 to Pétisó 27 %-os Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” 
helyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  



 15 

Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat:  
85/2013.(III.14.) Kt.hat. 

 

„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „60,0 to Pétisó 27 % 
Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” vonatkozásban kiírt ajánlattételre érkezett ajánlat 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „60,0 to Pétisó 27 %-os Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” 
eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „60,0 to Pétisó 27 %-os Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” 
eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.  - mint egyetlen érvényes ajánlattevınek - nettó 
5.280.000,- Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „60,0 to Pétisó 27 %-os Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” 
helyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                      Földi Imre szervezı 
Határidı:     folyamatos 
 

Pap Tibor polgármester – ismételten megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, közmunkákat irányító, szervezı – elmondja, hogy az 51/2013.(II.20.) 
Kt. határozat alapján a vetımagok beszerzésére vonatkozóan az ajánlatokat megkérték az 
alábbi forgalmazóktól:  

1. Csabai Raktárszövetkezet  
5600 Békéscsaba, Kerek 637.  

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

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

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

A megadott határidıig egy ajánlat érkezett Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
részérıl, a Csabai Raktárszövetkezet és a KITE ZRT. nem jelzett vissza, a Bartha-Agrár Kft. 
ügyvezetıje e-mailen  jelezte,  hogy nem kíván ajánlatot adni.  
Az ajánlatkérésben megjelölt ajánlati benyújtási határidıig, azaz 2013. március 7. 10.00 óráig 
egyetlen ajánlat érkezett a következı tartalommal: 
Ajánlattevı neve, címe: Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
                                      5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
Ajánlati ár:  97,0 ha zöldugar (1 pillangós, 2 egyéb) magkeverékre  15.000,- Ft/ha 
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                   97,0 ha x 16.100,-  Ft/ha = 1.455.000,-  Ft 
                   47,0 ha napraforgó (Neoma, Primis) vetımagra 66.183,-  Ft/zsák/2,5 ha 
                   47,0 ha-ra 19 zsák x 66.183,-  Ft/zsák = 1.257.477,- Ft 
A Bíráló Bizottság az ajánlat értékelése során megállapította, hogy a benyújtott ajánlat 
megfelel a kiírásnak.  
Az értékelésrıl készített Bíráló Bizottsági szakvéleményt és döntési javaslat az 
elıterjesztéshez csatolva van. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Bíráló Bizottság javaslatával, mely szerint 
fogadják el Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó ajánlatát. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki ezzel a témával kapcsolatban 
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 úgy dönt, hogy a „97,0 ha zöldugar 
vegyes magkeverékre - 1 pillangós, 2 egyéb -, 47,0 ha napraforgó vetımag – Neoma, Primis -  
beszerzése” vonatkozásban kiírt ajánlattételre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „97,0 ha zöldugar vegyes magkeverékre - 1 pillangós, 2 egyéb -, 
47,0 ha napraforgó vetımag – Neoma, Primis – beszerzése” eljárás eredményeként a 
Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „97,0 ha zöldugar vegyes magkeverékre - 1 pillangós, 2 egyéb -, 
47,0 ha napraforgó vetımag - Neoma, Primis -  beszerzése” eljárás eredményeként a 
Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.  - 
mint egyetlen érvényes ajánlattevınek - zöldugar esetén 1.455.000,- Ft, napraforgó 
esetén 1.257.477,- Ft áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „97,0 ha zöldugar vegyes magkeverékre - 1 pillangós, 2 egyéb -, 
47,0 ha napraforgó vetımag - Neoma, Primis -  beszerzése” helyi közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat:  
86/2013.(III.14.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „97,0 ha zöldugar 
vegyes magkeverékre - 1 pillangós, 2 egyéb -, 47,0 ha napraforgó vetımag – Neoma, Primis -  
beszerzése” vonatkozásban kiírt ajánlattételre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza:  
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „97,0 ha zöldugar vegyes magkeverékre - 1 pillangós, 2 egyéb -, 
47,0 ha napraforgó vetımag – Neoma, Primis – beszerzése” eljárás eredményeként a 
Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „97,0 ha zöldugar vegyes magkeverékre - 1 pillangós, 2 egyéb -, 
47,0 ha napraforgó vetımag - Neoma, Primis -  beszerzése” eljárás eredményeként a 
Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.  - 
mint egyetlen érvényes ajánlattevınek - zöldugar esetén 1.455.000,- Ft, napraforgó 
esetén 1.257.477,- Ft áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıgazdasági 
tevékenységéhez „97,0 ha zöldugar vegyes magkeverékre - 1 pillangós, 2 egyéb -, 
47,0 ha napraforgó vetımag - Neoma, Primis -  beszerzése” helyi közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
 Földi Imre szervezı 
Határidı: folyamatos 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten megadja a szót Földi Imrének.  
Földi Imre képviselı, közmunkákat irányító, szervezı – elmondja, hogy az Önkormányzat 
2013. évben is közfoglalkoztatását Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretén belül oldja 
meg. A Kistérségi Startmunka Mintaprogram 5 projekteleme 196 fınek biztosít 
munkalehetıséget 100 % támogatási intenzitással.  
Ismerteti az 5 projektelemet, a résztvevık számát, valamint idıtartamát,amely a következı: 
-  Belvíz-elvezetési program                                                      83 fıvel 11.30-ig, 
-  Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása                         24 fıvel 02.28-ig, 
-  Közúthálózat javítása                                                             15 fıvel 12.30-ig, 
-  Mezıgazdasági projekt                                                           34 fıvel 02.28-ig, 
-  Mezıgazdasági földutak rendbetétele                                    30 fıvel 10.31-ig. 
-  Téli és egyéb                                                                           10 fıvel 02.28.-ig. 
Elmondja,hogy a Mezıgazdasági földutak rendbetétele programhoz külsı szolgáltatás 
igénybevétele is tartozik. Ennek költsége szintén 100 %-os támogatás.  
Kérelmükben útgréderezésre  3.000.000,- Ft, gépi rakodógép igénybevételére 1.200.000,- Ft 
nettó összeg szerepel, elıbbi  300, utóbbi 120  munkaórával. 
Útgréder esetében javasolja, hogy a következı személyektıl kérjenek árajánlatot: 
1. G+S Építıipari Kft. 
    5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. 
2. Bartha-Agrár Kft.. 
    5510 Dévaványa, Kısziget major  
3. Szabó István útépítı egyéni vállalkozó 
    5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1.  
Rakodógép esetében javasolja, hogy a következı személyektıl kérjenek árajánlatot: 
1. Nagy Imre gépi rakodó  
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    5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 15. 
2. Bartha-Agrár Kft.. 
    5510 Dévaványa, Kısziget major  
3. Szabó István útépítı egyéni vállalkozó 
    5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 
 4. G+S Építıipari Kft. 
    5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. 
5. Furka László gépi rakodó 
    5510 Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16. 
Ennyiben kívánta ismertetni az elıterjesztésben foglaltakat. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elıterjesztésben foglaltak 
ismertetését. 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi Ellenırzı - Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy az elıterjesztésben szereplı 
személyektıl kérjenek ajánlatot. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki ezzel a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplı személyektıl kérjenek ajánlatot 
útgréder bérlése, illetve rakodógépi szolgáltatás igénybevételének tárgyában kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat:  
87/2013.(III.14.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram keretén belül, a mezıgazdasági földutak rendbetétele 
projekt útgréder bérlése tárgyában:  

 1. G+S Építıipari Kft. 
    5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. 
 2. Bartha-Agrár Kft.. 
    5510 Dévaványa, Kısziget major  
 3. Szabó István útépítı egyéni vállalkozó 
    5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1.  

 
Rakodógépi szolgáltatás igénybevételének vonatkozásában: 

1. Nagy Imre gépi rakodó  
    5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 15. 
2. Bartha-Agrár Kft.. 
    5510 Dévaványa, Kısziget major  
3. Szabó István útépítı egyéni vállalkozó 
    5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 
 4. G+S Építıipari Kft. 
    5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. 
5. Furka László gépi rakodó 
    5510 Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16. kéri fel ajánlattételre. 
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A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. március 22. 
 
 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyúzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a Békés Megyei Hírlapban megjelent egy cikk 
azzal kapcsolatban, hogy Dévaványa új mentıállomást szeretne. A cikkben szerepel, hogy 
Dévaványa Képviselı-testülete levélben kérvényezte ezt. Észrevétele szerint ez elírás lehet, 
melynek helyesbítését szeretné kérni, mivel a Képviselı-testület ilyen és ehhez hasonló 
levelet nem fogalmazott meg. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy volt már ehhez hasonló helyzet, amikor egy cikk 
helyesbítését kérték elírás miatt és ez meg is történt. Ez most is lehetséges véleménye szerint. 
dr. Ágoston Sándor képviselı – tájékoztatja a testület tagjait, hogy valóban ı írt levelet a 
mentıállomás kérésének kezdeményezésére, mivel az utak állapota miatt a mentı nem ér ki 
15 perc alatt Dévaványára a beteghez. Emiatt lenne szükséges egy mentıállomás a városban. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a cikk helyesbítése kérhetı, mivel a levelet nem a 
Képviselı-testület írta, hanem dr. Ágoston Sándor képviselı kezdeményezte a mentıállomás 
kérését Dévaványán. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki bejelentést tenni? 
Megadja a szót Dékány József részére.  
 
A polgármester elmondja, hogy a februári testületi ülésen döntöttek arról, hogy mely 
beruházásokat kívánják a 2013. évben elindítani.  
Elmondja, hogy az úttársulásokat illetıen a mőszaki iroda elkészített egy tervezetet, 
figyelembe véve a beruházási költségeket, az a javaslat született, hogy 50 hónapra, havi 
2.500,- Ft-os LTP konstrukció legyen megajánlva az úttársulás tagjainak. Amennyiben a 
testület tagjai egyetértenek ezzel az összeggel, akkor a mőszaki iroda értesíti az 
úttársulásokat. Valamint az LTP információt kért arról, hogy mennyi lesz az LTP-sek száma, 
mivel ahhoz képest adnak majd ajánlatot. Számukra nem mindegy, hogy hány utca és hány 
lakos részére kell ajánlatot adniuk. Figyelemmel a költségekre ez a bekerülési költség 30-36 
%-át fogja fedezni. Azok az utcák szerepelnek, amelyek sőrőn beépítettek. A 23 utcából 10 
utca olyan, amelyet aszfaltozni kellene.  
Az útépítések között szerepelnek a csonka utcák is, így a Deák Ferenc utca, Hunyadi utca, az 
Eötvös utca, a Kulich utca, a Sarló utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Hajnal utca is. Az önerı 
mértékét akkor lehet megállapítani, amikor látszódik az igény az úttársulások felıl. A fizetési 
feltételek azonosak a korábbiakhoz, egyösszegbeni, illetve részletfizetési lehetıség is van, 
valamint 2/3 harmad plusz egy érdekeltnek meg kell lennie a társult utcákban. A részleteket 
lehet fizetni az LTP-be, vagy önállóan. A valós igények felmérése szükséges.   
Kanó József képviselı – véleménye szerint a 125.000,- Ft összeg nagyon magas, ezt nem 
fogják a lakosok bevállalni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a 3.500,- Ft/m2 + áfás árból indulnak ki. 
Megfogalmazódott, hogy ne martaszfaltos útban gondolkodjanak, hanem sima aszfaltosban. 
Elképzelhetı, ha a lakosok megismerik az árakat azt fogják mondani, hogy megfelelı lesz 
számukra a martaszfaltos út. 
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Javasolja, hogy a lakosok számára mindkét lehetıséget ajánlják meg és majd eldöntik, hogy  a 
sima aszfaltos út építése, vagy a mart aszfaltos út építése mellett döntenek.  
Munkálatok megkezdése miatt minél elıbb dönteni kell ebben a kérdésben. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a még aszfalt burkolattal nem rendelkezı utcák érdekeltjei körében 
kerüljön sor felmérésre van-e esélye az útépítı társulás elızıekben ismertetett módon történı 
megalakulására az kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat:  
88/2013.(III.14.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az aszfalt 
burkolattal nem rendelkezı utcák érdekeltjei körében kerüljön sor felmérésre van-e 
igény az útépítı társulás létrehozására az alábbi feltételek mellett: 
Egy érdekelt ingatlanra esıen 125.000,- Ft egyösszegő, vagy havi 2.500,- Ft-os 50 
hónapon keresztül történı részletekben való megfizetést kell az érdekeltnek 
vállalnia. Azt is fel kell mérni, hogy az érintettek részletfizetés esetén a 
lakástakarékpénztári megtakarításos formát milyen arányban kívánják igénybe 
venni. A társulás érdekeltjei legalább 66 % + 1 érdekelt arányában kell, hogy 
vállalják a hozzájárulás megfizetését, ezen belül az egyösszegben fizetık aránya el 
kell, érje az 50 %-ot. A további 50 %-os arány a havi részletekben fizetıkbıl 
tevıdhet ki. A hozzájárulást nem vállaló 33 % alatti arányt képviselı érdekeltek 
késıbb az útépítés megvalósítását követıen egyedileg lesznek fizetésre kötelezve.  
  
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 mőszaki iroda már felvette a kapcsolatot a Banko 
Kft-vel a játszótér ügyében, illetve a korábbi tervezıvel, a Vadrózsa cukrászda és a Fejedelmi 
cukrászda közötti szakasznak az északi oldalon lévı kerékpárút áthelyezése és aszfaltos 
parkolók elhelyezése tekintetében. Erre majd vissza fognak térni, ha ezek a munkálatok 
látszanak.  Ennyit kívánt elmondani tájékoztatásképpen.  
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére. 
Kiss Károly képviselı – véleménye szerint zárt játszóteret kell építeni, melyet a Civilháznál 
meg is lehetne valósítani.  
Továbbá Balogh Csilla jegyzıtıl kérdezi, hogy a Kossuth utcai Zöldszíves iskola épületre 
vonatkozóan a bérleti szerzıdés milyen idıtartamra lett megkötve? Kérdését azért tette fel, 
mivel, mivel a Civilháznak további helyiségekre lenne szüksége és meglátása szerint a 
Zöldszíves iskola épület helyiségeinek átadásával ez a probléma megoldódna. Tudomása 
szerint a helyiségek üresen állnak, az alapítvány nem használja.  
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Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a Kossuth utcai Zöldszíves iskola épület bérlıjének 
határozatlan idejő szerzıdése van. 
Kiss Károly képviselı – véleménye szerint így kihasználatlanul csak romlik az épület 
állapota, célszerőbb lenne átadni a Civilház számára legalább még egy helyiséget. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Képviselı-testületnek kell kezdeményeznie a 
megállapodás módosítását, miszerint még egy terem kerüljön át a Civilházhoz.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy kezdeményezzék a Manófalva Alapítvánnyal a szerzıdés módosítást 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat:  
89/2013.(III.14.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Manófalva 
Oktatási Alapítvánnyal 2012. augusztus 31-én kötött – határozatlan idıre, de 
legalább 5 évre szóló – Együttmőködési Megállapodás módosítását kezdeményezi az 
épület civil házzal szomszédos egy tantermi helyiségének (62,10 m2) visszavételére 
vonatkozóan.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

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

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 
 


